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I.  WSTĘP 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe jest usytuowany po prawobrzeżnej stronie miasta 

i jest drugą pod względem liczby mieszkańców Dzielnicą Warszawy1. Obejmuje tereny przyłączone do 

Warszawy w XVIII, XIX i XX.  

 

http://www.bing.com/ 

Jej struktura demograficzna na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco 2 :

 

                                                             

1 Dane Główny Urząd Statystyczny, rok 2014 

2 dane dot. struktury demograficznej pozyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Praga – Południe 

14 167

50 775

1179

Kobiety

do 18 lat 19-60 w tym powyżej 90 lat

49 682

Mężczyźni

do 18 lat 19-65

powyżej 65 w tym powyżej 90 lat

94 526

77 104

Łączna liczba mieszkańców:    
171 630

Kobiety Mężczyźni
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Inwestycje komunikacyjne oraz dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego przyczyniły 
się do tego, że Praga-Południe przekształciła się w ostatnich latach w ważną i tętniącą życiem 
dzielnicę Warszawy. Według Rankingu dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia 
zajmuje ona 6. miejsce  wśród 18 dzielnic miasta, znajdując się w drugiej, z czterech grup atrakcyjności. 
Na tle innych dzielnic Praga-Południe notuje największą liczbę nowych mieszkań spółdzielczych, 
które stanowią 41,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania przez spółdzielnie 
mieszkaniowe.  
Według ekonomicznych grup wieku Praga-Południe notuje stosunkowo niekorzystną strukturę 
ludności. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. 
Praga-Południe posiada jedną z najwyższych gęstości zaludnienia w stolicy. Na 1 km2 przypadają 
w niej 7 983 osoby. Mimo dynamicznego rozwoju Praga-Południe, jako jedna z pięciu dzielnic 
(obok Pragi-Północ, Śródmieścia, Ochoty i Bielan) notuje ujemne saldo migracji. 
Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, Praga-Południe plasuje się w połowie rankingu pod 
względem liczby podmiotów gospodarki narodowej i liczby pracujących w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców. Problemem dzielnicy jest stosunkowo wysoki poziom bezrobocia. 
Ze świadczeń pomocy społecznej korzystają 24 osoby na 1 tys. mieszkańców.  
Statystyczny obraz beneficjenta świadczeń pomocy społecznej: na Pradze – Południe to 
1- osobowa rodzina emerytów lub rencistów, gdzie powodem przyznania świadczenia jest 
długotrwała lub ciężka choroba.3  
 
Łączna liczba mieszkańców:  171 630  

(Tabela nr 1) 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 14 167 14 878 

19-60 50 775 ―― 

19-65 ―― 49 682 

powyżej 60 29 584 ―― 

w tym powyżej 90 lat 1179 ―― 

powyżej 65 ―― 12 544 

w tym powyżej 90 lat ―― 428 

Razem 94 526 77 104 

Łączna liczba mieszkańców:    171 630 

(dane dot. struktury demograficznej pozyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Praga – Południe) 

 
  

                                                             

3 Ranking Dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, http://warszawa.stat.gov.pl, Warszawa 2013 

http://warszawa.stat.gov.pl/
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II. ZADANIA OŚRODKA 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji 
samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Dzielnicy. Współpracuje w tym 
zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi. 
Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały nr 
XXIX/918/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku (z późn. zm.). 
Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 30 
stycznia 2015 roku, poz. 163) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 
 
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 macierzyństwa lub wielodzietności, 
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, 
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
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. 

 
 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form pomocy: 
 

 Pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu 
zamieszkania klienta, jak i na terenie Ośrodka: 
– informacji na temat przysługujących uprawnień; 
– bazy danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków 

terapeutycznych i samopomocowych; 
– pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych; 
– kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla 

osób doświadczających przemocy w rodzinie; 
– pomocy w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, 

wychowawczych, leczniczych i innych; 
– konsultacji: 
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 psychologicznych, 
 pedagogicznych, 
 prawnych, 

– interwencji kryzysowej; 
– psychoterapii indywidualnej; 
– udziału w programach realizowanych na terenie Ośrodka. 

 
Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone m. st. Warszawie, określone 

w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień 
zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
i administracją rządową. 
 

 Finansowej, m.in. zasiłki stałe, zasiłki celowe: 
– zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje 

osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium 
dochodowego określonego ww. ustawą. W uzasadnionych przypadkach pomoc 
finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium. 
Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia 
przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 
osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna). 
 

 Rzeczowej, np. przyznania: 
– talonów obiadowych do jadłodajni; 
– obiadów dla dzieci w szkołach; 
– wypoczynku letniego dla dzieci; 
– odzieży i obuwia w odpowiednim rozmiarze; 
– pośrednictwa w rozdawnictwie artykułów spożywczych i higienicznych, mebli 

i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

 
 Usługowej: 

– usługi opiekuńcze; 
– specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

 dla osób psychicznie chorych, 
 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 
 Instytucjonalnej: 
– pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na 

stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga –
odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy, jej przedstawiciela 
ustawowego lub po wydaniu postanowienia sądowego; 

– zapewnienie miejsca w prowadzonych przez Ośrodek Dziennych Domach Pomocy 
Społecznej i Domu Dziennego Pobytu Centrum Alzheimera; 

– zapewnienie miejsca w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i dla osób upośledzonych umysłowo oraz mieszkaniach chronionych 
prowadzonych przez m. st. Warszawa. 

 
Ośrodek przeprowadza wywiady środowiskowe i wydaje decyzje w związku 

z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 2 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

 
Ponadto, od czerwca 2009 roku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163), Ośrodek ma za zadanie wypłatę wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki opiekunom prawnym osób, co do których Sąd Rodzinny i Nieletnich 
wydał takie postanowienie. 

 
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 332) Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę organizatora 
pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. Zadanie to zostało przekazane Ośrodkowi uchwałą Nr XXIX/614/2011 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501), 
zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. 
Warszawy.  

 
Na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi Środowiskowe Domy Samopomocy, Ośrodek kompletuje 
dokumentację i wydaje decyzje administracyjne dotyczące korzystania z pomocy ŚDS-ów 
zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga –Południe. 

 
W statucie Ośrodka zawarte jest również zadanie zapewnienia obsługi organizacyjno-

technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
którego działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 
2005 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).  

Ośrodek zobowiązany jest także do wyznaczenia swoich przedstawicieli do pracy 
w Zespole Interdyscyplinarnym. Zadania te realizowane są od dnia 15 listopada 2011 roku. 

 
Od lipca 2013 roku Ośrodek realizuje zadanie przeprowadzania rodzinnych wywiadów 

środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 114). 

 
Zadaniem nadanym Ośrodkowi na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 

5 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy 
społecznej m. st. Warszawy jest także przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania 
decyzji administracyjnych przez Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w sprawie kierowania do Domów Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501). 

 
Dodatkowo na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy 
w zakresie weryfikacji i potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach 
rodziców o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół i publicznych placówek, weryfikacji oświadczeń o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz występowania do instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych celem uzyskania wyjaśnień i informacji zawartych w oświadczeniach. 
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 
 

1. Działy OPS 
 

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: 
 
 Dyrekcja Ośrodka z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 oraz działy obsługujące pracę 

OPS: Dział Finansowo–Księgowy, Dział Administracyjny, samodzielne stanowisko ds. 
kadr. 
 

 Filie Ośrodka: 
– Filia Nr 1 z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 obsługująca mieszkańców osiedli: 

Kamionek i Grochów; 
– Filia Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 59 obsługująca mieszkańców osiedli: 

Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław Lotnisko. 
 

 Dział Pomocy Specjalistycznej OPS z siedzibą przy ul. Paca 42 
(wejście A i C), w skład którego wchodzą: 
– Zespół ds. rodziny; 
– Zespół ds. uzależnień; 
– Zespół ds. współpracy z lokalnym środowiskiem; 
– Zespół ds. przeciwdziałania przemocy; 
– Zespół ds. osób niepełnosprawnych; 
– Zespół ds. osób bezrobotnych (ul. Grochowska 259 A) 
– Zespół ds. usług 

 
 Zespół ds. rodzin zastępczych z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 

 
 Dzienne Domy Pomocy Społecznej 

– Dzienny Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Walecznych 59, w strukturach 
którego funkcjonują trzy Kluby Seniora; 

– Dzienny Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Paca 42 (wejście B), 
w strukturach którego funkcjonują dwa Kluby Seniora. 
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2. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. 
Tabela nr 2 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie na dzień 
31.12.2016 r. 

Liczba etatów Liczba osób 

1. Dyrektor  1 1 

2.  Wicedyrektor 1 0 

3. Kierownicy Filii 2 2 

4. Kierownicy Działów 7 7 

5. Pracownicy merytoryczni: 
(w tym m.in.: kierownicy zespołów, starsi specjaliści 
pracy socjalnej, specjaliści pracy socjalnej, starsi 
pracownicy socjalni, pracownicy socjalni, aspiranci 
pracy socjalnej, konsultanci, asystenci rodziny, 
terapeuci) 
W tym pracownicy socjalni: 

 
 

111,75 
 
 
 

69 

 
 

112 
 
 
 

69 

6. Pracownicy Działów Realizacji Świadczeń 9 9 

7. Pozostali pracownicy 
(w tym m.in.: księgowość, 
dział administracyjny, 
samodzielne stanowisko ds. kadr) 

22,15 23 

8. DDPS-y 
W tym pracownicy socjalni: 

15 
2 

18 
2 

  168,9 172 

 Liczba mieszkańców 
na jednego pracownika socjalnego 

2 417 

 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej  153,9 etatu  154 osoby 
Dzienne Domy Pomocy Społecznej   15 etatów        18  osób 
 
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. w etatach: 167,9 
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3. Struktura organizacyjna OPS 
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(1) 

ZASTĘPCA 
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(Walecznych) 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej 

(Paca) 

KIEROWNIK 

Działu Pomocy 
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Zespół  

ds. Rodzin 

Zastępczych 

 

KIEROWNIK  

Działu 

Administracyjnego 

 

 

Dział  

Finansowo-Księgowy 

 

Zespół  

ds. Współpracy  

z Lokalnym 

Środowiskiem 
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ds. Przeciwdziałania 

Przemocy 

 

Zespół  

ds. Osób 

Bezrobotnych 

 

 

Zespół  

ds. Rodziny 

 

Zespół  

ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 

Zespół  

ds. Uzależnień 

 

 

Dział 

Administracyjny 

 

KIEROWNIK  

FILII NR 1 

 

KIEROWNIK  

FILII NR 2 

 

 

KIEROWNIK 

Działu Pomocy 

Środowiskowej 

 

KIEROWNIK 

Działu Realizacji 

Świadczeń 

 

KIEROWNIK 

Działu Pomocy 

Środowiskowej 

 

KIEROWNIK 

Działu Realizacji 

Świadczeń 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowis

k.  

 

Zespół  

Pomocy 

Środowis

k.  

 

Zespół  

Pomocy 

Środowis

k.  

 

Zespół  

Pomocy 

Środow

isk.  

 

Aspirant 

Pracy 

Socjalnej 

 

 

Dział 

Realizacji 

Świadczeń 

 

 

Zespół  Pomocy 

Środowiskowej 

I 

 

 

Zespół Pomocy 

Środowiskowej  

II 

 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

III 

 

Aspirant 

Pracy 

Socjalnej 

 

 

Dział 

Realizacji 

Świadczeń 

 

 

Zespół  

ds.  

 

 

Aspirant 

Pracy Sej.  

) 



12 

 

IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 
 

1. Wydatki bieżące i majątkowe 2016 r. 
 
Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna 
Plan 3250 zł  Wykonanie  3 249,40 zł   tj. 99,98 % planu 
 
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 
Plan  3 250 zł   Wykonanie 3 249,40 zł   tj.  99,98 % 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  
Plan 59 112 zł  Wykonanie  59 112 zł  tj. 100 % planu 
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność 
Plan  59 112 zł   Wykonanie 59 112 zł   tj.  100 % 
 
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których 
mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 
ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej. Pracownicy socjalni OPS przeprowadzają postępowania w tej 
sprawie. 
 
 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Plan 28 021 537 zł Wykonanie 27 989 001,28 zł   tj. 99,88 % planu 
 
Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 
Plan    1 353 696 zł   Wykonanie    1 350 884,71 zł,  tj. 99,79 %  
 
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania dwóch Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej.  
W Dziennych Domach zatrudnionych jest 18 osób na 15 etatach (stan zatrudnienia na 31 
grudnia 2016 roku). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domów w kwocie 1 009 222,61, oraz wydatki 
rzeczowe w kwocie 341 662,10 zł, z czego finansowano: zakup artykułów żywnościowych, 
materiałów biurowych, czystościowych, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi 
pozostałe, opłaty pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez 
kulturalnych dla pensjonariuszy, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Z Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2016 roku korzystało 71 osób. 
 
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
Plan  18 240 zł   Wykonanie   18 235,88  zł,       tj. 99,98 % 
 
W ramach rozdziału OPS realizował dwa programy: 
 Program pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy  „Fenix” 
Na realizację programów została wydatkowana kwota w wysokości 18 235, 88 zł. 
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Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny  
Plan  786 889 zł   Wykonanie   785 765,39  zł,      tj. 99,86 % 

 
Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego 
głównym celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy 
zastępczej. W 2016 roku 8 asystentów rodziny oraz 1 lider asysty rodzinnej objęli  pogłębioną 
pracą socjalną  100 rodzin (223 dzieci). 
 
Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
785 765,39 zł, (z budżetu Wojewody 144 000 zł; z budżetu Gminy 641 765,39 zł) na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, środki czystości i pranie 
odzieży, materiały biurowe, fundusz socjalny, dopłaty do biletów oraz pokrycie kosztów 
funkcjonowania 9 rodzin wspierających, które obejmowały opieką14 dzieci. 
 
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  
Plan  474 750 zł   Wykonanie   473310,88 zł,      tj. 99,70 % 
 
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku opłacanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, 
od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym Gminy, dotacja na ten cel przekazywana jest 
z budżetu Wojewody.  
 
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
473 311,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 039 osób 
pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Plan  3 703 149 zł   Wykonanie   3 680 133,61 zł,   tj. 99,38 %   
 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 
Plan  1 379 796 zł   Wykonanie   1 377 165,45 zł,   tj. 99,81 %   
 
W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 1 211 750,00 zł na świadczenia społeczne 
z tytułu realizacji Rządowego programu Dożywiania 
 
Wydatkowane również w ramach tego rozdziału środki przeznaczone zostały na realizację 
programu integracyjnego na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2016 roku w kwocie 
147 088,05 zł (Dwie Kultury, Jedno Podwórko, w ramach którego pomocą objętych było 66 
dzieci  z 28 rodzin romskich i 38 rodzin polskich) oraz kwocie 18 302,40 zł (Poznaj Świat 
Romów, w ramach którego przeprowadzono szkolenia dla ok. 150 os. – profesjonalistów 
z terenu Dzielnicy). 
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Świadczenia wymienione poniżej  tj. zasiłki celowe na żywność, obiady dla dorosłych i dzieci 
oraz zasiłki okresowe finansowane są z budżetu gminy jak i wojewody.  
Wydatki z budżetu OPS w 2016 r.  na te świadczenia przedstawiały się następująco: 
 

Tabela nr 3 

Rozdział Rodzaj świadczenia Liczba osób 
Kwota 

wydatkowana 
w zł 

Ogółem 

85214 – budżet gminy - zasiłki celowe 1 903 1 605,323,00 1 605 232,00 

Rządowy Program Dożywiania  

  

- obiady dla dorosłych 309 620 000,00 

2 028 300,00 - obiady dla dzieci 663 337 000,00 

- zasiłki dożywianie    1 071 300,00 

Dożywianie poza programem 

85295 – budżet wojewody 

- obiady dla dorosłych 88 158 600,00 

360 000,00 - obiady dla dzieci 181 121 000,00 

- zasiłki na żywność  80 400,00 

85214 – budżet gminy - sprawienie pogrzebu 35 136 984,61 136 984,61 

85214 – budżet gminy - zasiłki okresowe   174 076,00 
761 276,00 

85214 – budżet wojewody - zasiłki okresowe   587 200,00 

  ogółem:     4 891 883,61 

 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan  5 566 800 zł   Wykonanie   5 566 753,29  zł,   tj. 100 %   

 

Tabela nr 4 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 1123 5 566 753,29 

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 
Plan  12 610 017 zł   Wykonanie   12 608 553,92 zł,  tj. 99,99 %   
 
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy mieszkańcom 
Dzielnicy Praga – Południe, przedstawiają się następująco: 

 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 11 515 620,02 zł 

w tym m. in.: wynagrodzenia 167,9 etatów pracowników oraz umowy zlecenia 
-  wydatki rzeczowe        - 1 092 933,90 zł 

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, urządzenia do 
serwerowni, materiały biurowe, środki czystości, druki), zakup energii, zakup usług 
remontowych, usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, wywóz 
nieczystości, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, konserwacja 
oprogramowania znajdującego się w OPS), a także odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. 
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Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Plan 2 111 800 zł   Wykonanie   2 111 798,55 zł,   tj. 100 %   
 
W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi objęto 727 osób, które z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność. Ze 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 110 
osób. Finansowanie usług ze środków budżetu Miasta jako zadanie własne wyniosło 
1 849 999,05 zł., jako zadanie wojewody – 261 799,50 zł. 
 
Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców 
Plan  16 400 zł   Wykonanie   16 399,60  zł,    tj. 100 %   
 
Powyższa kwota została wypłacona jako zasiłki celowe na udzielenie schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania 3 cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 
terytorium RP. 
 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Plan    199 100 zł  Wykonanie    197 981,52 zł   tj. 99,44 % planu 
 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 
Plan  199 100 zł   Wykonanie   197 981,52 zł,   tj. 99,44 %   
 
W  w/wym. rozdziale   wydatkowano  kwotę  w  wysokości 197 981,52 zł, w tym na: 
 

 aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy – 17 089,34 zł. Zadanie 
to realizowane było przez Zespół ds. przeciwdziałania bezrobociu, który funkcjonuje 
w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS (pomocą objęto 461 osób bezrobotne) oraz na 
organizację prac społecznie – użytecznych, w których udział wzięło 13 osób;  

 ponadto 180 892,18 zł wydatkowano na: 
 programy realizowane dla seniorów (m.in. prowadzenie 5 Klubów Seniora, 

zajęcia teatralne, Festiwal Piosenki Seniorów, Bal Seniora), których celem jest 
utrzymanie seniorów w jak najlepszej kondycji psychospołecznej i zapewnienie 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

 programy na rzecz środowiska lokalnego, które ukierunkowane  
są na aktywizowanie lokalnej społeczności w celu uzyskiwania pomocy  
i wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych; 

 programy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu  
dla osób uzależnionych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych.   
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Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu  
w działach 851, 852 i 853 w 2016 r. w złotych 

Tabela nr 5 

Dział Rozdział 

Gmina Wojewoda Łącznie (G+W) % 

wykona

nie do 

planu 

plan wykonanie plan wykonanie plan Wykonanie 

755 

Wymiar 

sprawiedliwości 

75515 

Nieodpłatna pomoc 

prawna 

3 250  3 249,40 0 0 3 250 3 249,40 99,98% 

851 

Ochrona zdrowia 

85195 

Pozostała  

działalność 

0 0 59 112 59 112 59 112 59112 100% 

852 

Pomoc społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
1 347 940 1 345 320,81 5 756 5 563,90 1 353 696 1 350 884,71 99,79% 

85205 

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

18 240 18 235,88 0 0 18 240 18 235,88 99,98% 

85206 

Wspieranie rodziny 
642 889 641 765,39 144 000,00 144 000,00 786 889 785 765,39  99,86% 

85213 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacone 

za osoby pobierające 

świadczenia 

z pomocy społecznej 

0 0 474 750 473 310,88 474 750 473 310,88 99,70% 

85214 

Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

3 115 949 3 092 933,61 587 200 587 200 3 703 149 3 680 133,61 99,38% 

85216 

Zasiłki stałe 
0 0 5 566 800,00 5 566 753,29 5 566 800 5 566 753,29  100% 

85219 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

11 386 841 11 385 378,93 1 223 176 1 223 174,99 12 610 017  
12 608 553,9

2 
99,99% 

85228 

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

1 850 000  1 849 999,05 261 800  261 799,50 2 111 800  2 111 798,55 100% 

85231 

Pomoc dla 

uchodźców  

0 0 16 400 16 399,60 16 400 16 399,60 100% 

85295 

Pozostała działalność 
168 046 165 415,45 1 211 750 1 211 750 1 379 796 1 377 165,45 99,81% 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała działalność 
199 100 197 981,52 0 0 199 100 197 981,52 99,44% 

 Ogółem 18 732 255 18 700 280,04 9 550 744 9 549 064,16 28 282 999 28 249 344,20 99,88% 
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V. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

1. STRUKTURA RODZIN  

Tabela nr 6 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 

RODZINY OGÓŁEM 3 909 6 407 

 o liczbie osób                             1  2 649 2 649 

 2  580 1 160 

 3  341 1 023 

 4  201 804 

 5  74 370 

                6 i więcej  64 401 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 840 2 856 

 o liczbie dzieci                           1  374 911 

2  304 1 070 

3  103 483 

4  31 181 

5  17 120 

6  8 63 

               7 i więcej  3 28 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 472 1 360 

 o liczbie dzieci                          1  236 509 

 2  169 539 

 3  49 208 

                4 i więcej  18 104 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 997 1 257 

 o liczbie osób                             1  803 803 

2  151 302 

3  32 96 

               4 i więcej  11 56 
 

 

 

 

W roku 2016 z pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Praga-Południe skorzystało łącznie 
3.909 rodzin. W porównaniu do roku 2015 z pomocy skorzystało 37 rodzin mniej. Zmniejszyła 
się również liczba rodzin z dziećmi. Jedynie w przypadku rodzin emerytów i rencistów liczba 
wzrosła o 10 rodzin, w tym o 26 uległa zmianie struktura jednoosobowych gospodarstw 
prowadzonych przez emerytów i rencistów. Jest to najliczniejsza grupa korzystających 
z pomocy oferowanej przez OPS. Wynika to w głównej mierze z trudnej sytuacji tej grupy 
rodzin, ale również poprzez wzrost liczby osób w podeszłym wieku.   
 

 
 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200

rodziny z dziećmi

Rodziny niepełne
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Struktura Rodzin korzystających z pomocy w roku 2016
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2. OSOBY I RODZINY OBJĘTE POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI POMOCY MATERIALNEJ 

 

Poniższa tabela przedstawia formy pomocy materialnej udzielonej osobom i rodzinom w roku 

2016. 

Tabela nr 7 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł. 

Zasiłki stałe 1 123 1 109 1 253 11  026 5 566 753 

Zasiłki okresowe 

 
496 491 935 2 204 761 276 

Zasiłki celowe i w naturze 

ogółem: 
1 803 1 777 3 035 - 2 717 983 

 w tym: zasiłki celowe 

specjalne 
637 634 1 125 3 495 539 215 

 

 

W porównaniu do roku poprzedniego, w omawianym okresie z pomocy materialnej 

skorzystało mniej rodzin, co przedstawia poniższy wykres 
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3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

 

Tabela nr 8 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 1 696 2 684 

Sieroctwo 4 7 

Bezdomność 140 173 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

167 781 

  

121 654 

Bezrobocie 713 1 603 

Niepełnosprawność 1 866 2 671 

Długotrwała lub ciężka choroba 2 501 3 625 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem 

 
845 2 157 

   w tym:    

   rodziny niepełne  438 1 221 

   rodziny wielodzietne 93 517 

Przemoc w rodzinie 55 121 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 223 311 

Narkomania 59 76 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

62 83 

Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
18 50 

Zdarzenie losowe 14 24 

Sytuacja kryzysowa 11 19 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

Udzielone świadczenia z powodu trudnej sytuacji życiowej w roku 2016 w przypadku 
przemocy w rodzinie, narkomanii i sytuacji kryzysowej uległy zwiększeniu w porównaniu do 
roku 2015, w przypadku bezdomności pozostały na tym samym poziomie. W pozostałych 
przypadkach mniejsza liczba osób potrzebowała pomocy OPS w roku 2016  w porównaniu do 
roku 2015 . 
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4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY 

Tabela nr 9 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych i zadań własnych 
(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 

3 871 3 159 5 257 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

110 106 228 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

3 821 3 121 5 165 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej – ogółem 
- 3 545 5 655 

 
   

w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 
- 750 1 150 

Interwencja kryzysowa - 220 584 

Poradnictwo specjalistyczne 

(m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) 
- 1292 3204 

 

Wykres ilustruje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogólnej 
liczby mieszkańców Dzielnicy. 
Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 5,25 % ogólnej liczby mieszkańców. 
Odsetek ten uwzględnia liczbę osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.  

 

  

9024

171 630

Zakres pomocy świadczonej przez OPS

liczba osób objętych pomocą

liczba pozostałych mieszkańców Dzielnicy
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VI. PRACA SOCJALNA 

 
Praca socjalna w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej oznacza działania 
podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 
Praca socjalna prowadzona jest: 
a) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej; 
b) praca z grupami osób o określonych rodzajach trudności; 
c) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji 

i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 
 
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który jest zawierany 
z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej w celu określenia sposobu 
współdziałania w rozwiązywaniu jej problemów. Praca socjalna świadczona jest osobom 
i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
 

1. Praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego 
 

Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym realizowali pracę socjalną wobec 
3 545 rodzin (5 655 osób w rodzinach).  
Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na: 
– udzielaniu informacji i poradnictwa; 
– motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej i zdrowotnej 

osób i rodzin; 
– pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania 

sytuacji klientów; 
– dokonywaniu diagnozy środowiska; 
– kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej; 
– pomocy w redagowaniu pism do sądów, dotyczących spraw rodzinnych 

i alimentacyjnych; 
– uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub 

świadków; 
– tworzeniu wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi ze wsparcia planów 

pomocy pozamaterialnej i zawieraniu kontraktów oraz ustalaniu zadań i spraw 
koniecznych do załatwienia w celu poprawy sytuacji; 

– współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami (m.in. świetlicami) 
w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci; 

– współpracy z Policją, Strażą Miejską, Kuratorską Służbą Sądową w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie 
przeciwdziałania przemocy domowej i zapewnienia warunków zabezpieczających 
zdrowie małoletnich dzieci; 

– monitorowaniu środowiska pod kątem wywiązywania się z dokonywanych ustaleń 
oraz udzielania pomocy w załatwianiu trudnych spraw;  

– współpracy z Działem Pomocy Specjalistycznej OPS; 
– udziale w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych poświęconych pomocy 

rodzinom z trudnościami wychowawczymi; 
– udziale w posiedzeniach grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz 

pomocy rodzinom z problemem przemocy. 
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Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych jest najbardziej niewymiernym 
elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. 
Trudno oszacować efekty pracy socjalnej m.in. z powodu długofalowości podejmowanych 
działań, złożoności problemów, a także zdarzających się powrotów do dysfunkcji, 
w szczególności osób uzależnionych. Praca socjalna jest źródłem satysfakcji zawodowej 
pracowników socjalnych, ale też z uwagi na jej trud, bywa częstą przyczyną wypalenia 
zawodowego. 
 

2. Praca socjalna w Dziale Pomocy Specjalistycznej  
 

Praca socjalna w tym Dziale realizowana jest przez pracowników socjalnych, asystentów 
rodziny, asystenta romskiego, psychologów, pedagogów, terapeutów, doradców 
zawodowych, edukatorów prozdrowotnych. Skierowana jest do osób i rodzin 
korzystających z pomocy Ośrodka w formie projektów socjalnych, a także do osób 
i rodzin nie objętych projektami, skierowanych przez terenowych pracowników 
socjalnych do pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego. W szczególnych 
sytuacjach pracownicy podejmowali interwencje kryzysowe na rzecz rodzin. 

 
W ramach pracy socjalnej realizowanej w Dziale Pomocy Specjalistycznej w okresie 
sprawozdawczym przeprowadzono: 

– Konsultacje  (poradnictwo  specjalistyczne)  dla 1929 rodzin,  z którymi 
przeprowadzono 7853 konsultacji. Zaznaczyć należy, że konsultacje były 
prowadzone zarówno w formie stacjonarnej (w pomieszczeniach OPS) jak też 
w miejscu zamieszkania osób i rodzin. Konsultacje „w terenie” dotyczyły 
przede wszystkim spraw opiekuńczo-wychowawczych oraz spraw osób 
o utrudnionym samodzielnym poruszaniu się bądź też unikających kontaktu; 

– Interwencje wobec 170 rodzin. Najczęściej podejmowanymi interwencjami 
były działania zmierzające do powstrzymania przemocy wobec członków 
rodzin, zabezpieczania życia i zdrowia małoletnich dzieci, pozostających bez 
właściwej opieki dorosłych. Interweniowano również w przypadkach osób 
bezdomnych, wymagających natychmiastowej pomocy w znalezieniu 
schronienia, zabezpieczeniu żywności i odzieży; 

– 14  programów specjalistycznych (wykaz w Załączniku nr 1), o których 
mowa szerzej w następnych rozdziałach sprawozdania, adresowanych do 
klientów Ośrodka z różnymi problemami, w tym m.in.: do osób uzależnionych, 
rodzin niewydolnych wychowawczo, młodych matek, rodzin zastępczych, 
osób bezrobotnych, bezdomnych, opiekunów osób chorych. Programy 
ukierunkowane są na udzielanie systematycznej, wieloaspektowej pomocy 
psychospołecznej, w skład której wchodzą warsztaty, treningi, grupy 
wsparcia, indywidualna pomoc psychologiczna itp. 

 
 

3. Praca socjalna w Dziennych Domach Pomocy Społecznej 
 

Praca socjalna na rzecz Seniorów korzystających z oferty DDPS-ów oraz Klubów Seniora 
realizowana jest przez pracowników socjalnych oraz przez kadrę specjalistyczną 
realizującą projekty socjalne dla tej grupy odbiorców. Na rzecz Seniorów zrealizowano 
w 2016 roku 11 projektów socjalnych (wykaz w Załączniku nr 1) ukierunkowanych na 
podtrzymywanie i rozwijanie ich aktywności, twórcze spędzanie czasu wolnego 
i prezentowanie swoich dokonań na szerszym forum społecznym.  
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VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Rozmiar pomocy, którą Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobom potrzebującym 
jest w dużej mierze zależny od poziomu współpracy z lokalnym środowiskiem, gdzie 
szczególnie ważne miejsce zajmują organizacje pozarządowe.  
Współpraca z nimi służy wzmacnianiu w świadomości społecznej poczucia 
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie a także poważnie odciąża sektor publiczny 
w realizacji niektórych zadań, umożliwiając znaczne rozszerzenie zakresu i form pomocy 
udzielanej mieszkańcom Dzielnicy.  
Nowatorskie działania organizacji pozarządowych wzbogacają pracę samorządu, 
a partnerskie zasady czynią tę współpracę bardziej efektywną. 
 
Współpraca OPS Praga – Południe z organizacjami pozarządowymi uzupełniającymi sektor 
publiczny w realizacji niektórych zadań trwa od 1993 roku. W 2016 roku wyrażała się ona 
w niżej wymienionych działaniach: 

 
1. Prowadzenie wymiany informacji i rekomendowanie działalności organizacji 

(mających na celu wspomaganie aktywności organizacji w świadczeniu pomocy 
na rzecz mieszkańców Dzielnicy), w tym w szczególności: 

– udostępnianie wyników badań i analiz dotyczących potrzeb mieszkańców 
Dzielnicy z zakresu pomocy społecznej, celem inicjowania programów 
zabezpieczających te potrzeby, 

– wskazywanie źródeł uzyskania środków na realizację zadań planowanych przez 
organizacje, 

– rekomendowanie działalności i wartościowych programów z zakresu pomocy 
społecznej; 

 
2. Udostępnianie lokali na realizację gminnych zadań pomocy społecznej 
Ogółem w budynkach administrowanych przez OPS organizacje pozarządowe prowadzą 
10 placówek świadczących pomoc różnym grupom klientów.  
Użyczenie lokalu i umożliwienie realizacji programów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe poprzedza umowa, która określa zadania i zobowiązania stron oraz 
zawiera sposób rozliczania kosztów eksploatacji lokalu. Realizacja umów była na 
bieżąco monitorowana przez konsultantów OPS, w celu zarówno kontrolowania 
przebiegu programu, jak i ewentualnego wspomagania organizacji lub renegocjowania 
warunków umowy.  
Szczegółowy wykaz organizacji, którym OPS udostępnił lokal na prowadzenie 
działalności zawiera Załącznik nr 2. 
 

3. Współtworzenie banku informacji na temat możliwości pomocy mieszkańcom 
Pragi–Południe i współdziałanie z wyspecjalizowanymi placówkami 
i organizacjami w zakresie pomocy mieszkańcom Dzielnicy. 

Dane dotyczące współpracy OPS z organizacjami pozarządowymi oraz ich oferty 
programowej są stale aktualizowane. Pozwala to na trafne kontaktowanie klientów 
wymagających specjalistycznej pomocy z odpowiednimi placówkami prowadzonymi 
przez organizacje. 
 
Dzięki zgromadzonym informacjom i współpracy możliwe jest kierowanie osób 
objętych pomocą OPS do placówek pozarządowych wyspecjalizowanych w pomocy 
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różnym grupom osób oraz wspólne rozwiązywanie ich problemów w ramach 
współpracy interdyscyplinarnej. 
 

 
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na forum Dzielnicowej Komisji 

Dialogu Społecznego.  
Wspólne inicjatywy Ośrodka i organizacji pozarządowych podejmowane są również na 
płaszczyźnie współpracy z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego, która została 
powołana w 2009 roku decyzją Zarządu Dzielnicy Praga-Południe. Ośrodek zapewnia 
obsługę biurową i organizacyjną DKDS, w ramach której uczestniczy w Posiedzeniach 
Komisji i przygotowuje Protokoły.  OPS gromadzi i przechowuje dokumentację Komisji, 
która została uporządkowana i sprawdzona formalnie przez Biuro Komunikacji 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Ośrodek inicjuje i współuczestniczy 
w przedsięwzięciach lokalnych organizowanych przez DKDS. W roku 2016 uczestniczył 
m.in. w organizacji kolejnej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych – 
„Południowopraskie Prezentacje”. 

 
OPS współpracuje z 41 organizacjami z sektora pozarządowego.  
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VIII. POMOC USŁUGOWA 
 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej lub osamotnionej 
w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2016 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane były 
następujące rodzaje usług: 

 

1. Usługi opiekuńcze 
Przyznawane osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się 
i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych 
chorób (cukrzycy, chorób układu kostnego, trawiennego, krążenia, choroby Parkinsona, 
urazów powypadkowych itp.). 
W 2016 roku usługi opiekuńcze realizowała Agencja Służby Społecznej Kościelak oraz 
Fundacja „Zdrowie” (od 01.04.2016 r.) wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.  

Zakres usług obejmował: 
1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; 
2. Opiekę higieniczną; 
3. Zaleconą przez lekarza pielęgnację; 
4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 
W 2016 roku z usług opiekuńczych skorzystało 727 klientów, wypracowano 139.737  
godzin  usług.  
Koszt 1 godz.  wynosił: 
- na terenie Filii nr 1: 9,58 zł do 31.03.2016 r., od 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r. – 14,00 zł 
- na terenie Filii nr 2: 9,78 zł do 31.03.2016 r., od 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r. – 15,00 zł 
 
 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 
Usługi dla osób psychicznie chorych 

 
Przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi 

wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego. Osoby te są z reguły 
pozbawione wsparcia w swoim środowisku a głębokość i rodzaj zaburzeń uniemożliwia 
im korzystanie z dostępnych na Pradze – Południe ośrodków wsparcia. 
 

Realizatorem usług w 2016 roku było wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego 
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
„Pomost”. Usługi były świadczone przez: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, 
terapeutów zajęciowych, pielęgniarki, opiekunki środowiskowe. Zakres usług w przypadku 
każdego klienta był ustalany indywidualnie przez psychologów – konsultantów OPS.  

 
W 2016 roku z usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych skorzystało 63 osoby. 
Wypracowano 8.852 godz. usług. Koszt 1 godz. wynosił 17,50 zł do 31.03.2016 r., od 
01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. 19,50 zł, zarówno w Filii nr 1, jak i Filii nr 2. 
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Usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
 

Przyznawane są osobom niepełnosprawnym intelektualnie, nie posiadającym 
dostatecznego wsparcia w naturalnym środowisku i/lub nie mogącym ze względu na stan 
zdrowia korzystać z dostępnych na terenie Dzielnicy placówek rehabilitacyjnych i ośrodków 
oparcia. 

Usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na zlecenie OPS realizowała Fundacja 
„Zdrowie” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Usługi były świadczone przez: 
pielęgniarki, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów, fizjoterapeutów, specjalistów 
w zakresie rehabilitacji medycznej. Zakres usług w przypadku każdego klienta był ustalany 
indywidualnie przez psychologa – konsultanta OPS.  

 
W 2016 roku z usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
skorzystało 47 osób. Wypracowano 4354 godzin usług – koszt jednej godziny wynosił 21,50 
zł.  

 

Tabela nr 10 

 

Zarówno usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi dla osób psychicznie chorych i dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie w 2016 roku zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 
2015 co przedstawia poniższy wykres. 
 

 
  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

opiekuńcze

specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi

2015 2016

Lp. Rodzaje usług Liczba osób Liczba godzin Koszt w zł 

1. Opiekuńcze 727  139.737  1.849.999,00  

2. 
Specjalistyczne dla osób psychicznie chorych i dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie 
110 13.206 261 799,50 

 Razem: 837 152.943 2.111.798,50 
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IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA 

 

1. Dzienne Domy Pomocy Społecznej 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi od szeregu lat działania skierowane do ludzi starszych, 
zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy.  
Populacja ludzi w wieku powyżej 60 – 65 lat wynosi na Pradze – Południe 42 128 osób co 
stanowi 24,55 % całej społeczności. Mając na uwadze różne potrzeby seniorów, wynikające 
z rozpiętości wiekowej, OPS zapewnia tej grupie zajęcia utrzymujące aktywność 
psychofizyczną, ale również, co jest bardzo istotne dla osób starszych, integrację społeczną. 
Wśród seniorów korzystających z usług DDPS są osoby wymagające głównie usług 
opiekuńczo-wspierających, osoby samotne, ale również osoby, które chciałyby swój czas 
spędzać aktywnie. 
 
Wspieranie osób starszych, poprzez różne formy, dostosowane do ich potrzeb możliwe jest 
m.in. dzięki funkcjonowaniu placówek zapewniających seniorom dzienny pobyt. 
 
Na terenie Dzielnicy Praga – Południe działają dwa Dzienne Domy Pomocy Społecznej:  

 DDPS przy ul. Walecznych 59  
 DDPS przy ul. Paca 42.  

 
Liczba podopiecznych w obu Domach wyniosła w 2016 roku  71 osób (35 osób – DDPS ul. 
Paca 42, 36 osób – DDPS ul. Walecznych 59).  
 
Placówki powstały z myślą o samotnych lub osamotnionych w rodzinie emerytach 
i rencistach, mieszkańcach Pragi-Południe posiadających niskie dochody, żyjących 
w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.  
 
Placówki funkcjonują przez pięć dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00 (w przypadku 
imprez okolicznościowych do godzin późniejszych). Obydwa Dzienne Domy oferują podobny 
zakres usług, różnice występują w organizacji zajęć w ramach działalności programowej. 
 
Zadaniem obu Domów jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zapewnienie 
osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub 
niepełnosprawnością całodziennego pobytu i pomocy w zakresie zaspokajania 
podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego i aktywizacji. Pensjonariusze korzystają 
także z szerokiej oferty zajęć kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, usprawniających, 
warsztatów terapeutycznych, spotkań integracyjnych i uroczystości okolicznościowych. 
 
Z usług DDPS korzystają seniorzy skierowani na podstawie decyzji administracyjnej wydanej 
przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe. Osoby chętne 
rekrutowane są m.in. przez pracowników socjalnych OPS, lekarzy oraz innych specjalistów, 
a także zgłaszane przez rodziny czy instytucje.  
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Zadania realizowane przez DDPS- y: 
 

Placówki w 2016 roku zapewniły swoim pensjonariuszom:  
 Trzy posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad); 
 Zajęcia usprawniające ruchowo,  
 Zróżnicowaną ofertę działań na rzecz aktywizacji osób starszych (działalność 

programowa); 
 Pomoc psychologiczną, w ramach której świadczona jest pomoc w rozwiązywaniu 

bieżących problemów seniorów (konsultacje indywidualne), warsztaty 
psychoedukacyjne i integracyjne, zajęcia z psychorysunku, treningi pamięci i zajęcia 
tematyczne z uwzględnieniem aktualnych potrzeb seniorów;  

 Pomoc socjalną: 
 planowanie pomocy finansowej w uzasadnionych przypadkach; 
 planowanie pomocy usługowej; 
 uzupełnianie braków w gospodarstwie domowym pensjonariuszy; 
 odwiedzanie chorych pensjonariuszy w szpitalach lub domach, dostarczanie posiłków, 

realizacja recept, zamawianie wizyt lekarskich, udzielanie pomocy w dotarciu na 
badania specjalistyczne; 

 pomoc w układaniu budżetu domowego; 
 pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych podopiecznych; 
 współpraca z rodzinami pensjonariuszy oraz z instytucjami i organizacjami 

świadczącymi pomoc na rzecz osób starszych; 
 Podstawowe zabiegi higieniczne oraz możliwość skorzystania z pralki automatycznej 

i prysznica. 
 
Działalność programowa DDPS-ów: 
 

• Terapia zajęciowa, w ramach której seniorzy korzystali z zajęć manualnych, np. 
„twórczy recykling”, papieroplastyka, malowanie na szkle, praca z masą solną, gliną, 
modeliną, materiałem naturalnym, kolorowanki dla dorosłych; warsztatów 
decoupage; quillingu; biżuterii z filcu i koralików. 

• Warsztaty teatralne  (projekt socjalny): 
Warsztaty teatralne dla seniorów realizowane były w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej ul. Walecznych 59. W ramach realizacji projektu seniorzy przygotowali 
3 premierowe przedstawienia teatralne : 
 Przedstawienie pt. „Wielkanoc”;  
 Przedstawienie pt. „Złota kaczka”; 
 Przedstawienie pt. „Stragan z wierszami”; 
Przedstawienia zostały zaprezentowane podczas spotkań integracyjnych i uroczystości 
okolicznościowych dla seniorów, m. in. z okazji: Rodzinnego Dnia Otwartego, Dnia 
Seniora, Dnia Otwartego oraz spotkań świątecznych. 
 

• Zabawy taneczne dla seniorów (projekt socjalny): 
Oprawą muzyczną zabaw tanecznych zajmował się wykwalifikowany muzyk 
i instrumentalista. Zrealizowano dziesięć tematycznych zabaw tanecznych przy muzyce 
„na żywo” dla seniorów zrzeszonych w placówkach OPS. Zabawy taneczne miały głównie 
charakter integracyjny. Pracownicy dodatkowo organizowali dla seniorów zabawy 
i konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Na spotkania zapraszani byli także seniorzy 
z warszawskich placówek działających na rzecz osób starszych współpracujących 
z Dziennymi Domami i Klubami Seniora. 
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 Warsztaty  muzyczne – chór  (projekt socjalny)  dla seniorów prowadziła 
w Dziennym Domu wykwalifikowana instruktorka. W ramach realizacji projektu 
seniorzy przygotowali 3 koncerty: koncert piosenek retro na „Powitanie lata”, koncert 
pieśni patriotycznych i koncert kolęd i pastorałek 
 

Zajęcia służyły integracji, promocji, zdolności i umiejętności muzycznych osób starszych. 
Koncerty zostały zaprezentowane podczas spotkań integracyjnych i uroczystości 
okolicznościowych dla seniorów, m. in. z okazji powitania lata, Dnia Niepodległości, 
spotkań świątecznych. 
 
 Zajęcia i warsztaty terapeutyczne: muzykoterapia ;zajęcia Tai Chi prowadzone przez 

instruktora (projekt socjalny), zajęcia relaksacyjne; choreoterapia (warsztaty tańców 
integracyjnych w kręgu); biblioterapia; bajkoterapia; ergoterapia; psychorysunek; 
trening pamięci;, zajęcia psychomotoryczne. 

 
 Zajęcia edukacyjne: opowieści o podróżach po świecie – cykl dziesięciu wykładów 

wraz z profesjonalnym  pokazem slajdów prowadzony przez podróżniczkę (projekt 
socjalny), quizy i konkursy z nagrodami; gry stolikowe, muzyczny koncert życzeń dla 
seniorów; wykłady, prelekcje i pogadanki tematyczne z różnych dziedzin prowadzone 
przez zaproszonych specjalistów, pasjonatów, oraz pracowników Dziennych Domów, 
np. prelekcje o tematyce prozdrowotnej wzbogacone prezentacjami multimedialnymi; 
projekcje filmowe na DVD (biograficzne, przyrodnicze, historyczne, dokumentalne, 
fabularne oraz filmy i zdjęcia z Kinoteki Ośrodków nagrane podczas różnych spotkań 
okolicznościowych, imprez kulturalnych, itp.); 

 
 Uroczystości okolicznościowe, np.: uroczystości imieninowe i jubileusze 

pensjonariuszy Dziennych Domów oraz placówek, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Tłusty 
Czwartek , Dzień Matki, Mikołajki, prowadzone z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, np. Metody Klanzy, uroczyste obchody Świąt Wielkanocy i Bożego 
Narodzenia, itp. 

 
  Spotkania integracyjne: Wielopokoleniowe spotkania integracyjne z dziećmi 

i młodzieżą szkolną z okazji Świąt, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka – 
prezentowanie programów artystycznych, plastycznych działań 
międzypokoleniowych, pikniki plenerowe międzypokoleniowe itp.; integracja 
z Ośrodkami działającymi na rzecz osób starszych na terenie m. st. Warszawy 
(Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, 
Domy Pomocy Społecznej, itp.) – wspólne zabawy taneczne, korzystanie z oferty 
edukacyjnej, pikniki i imprezy okolicznościowe. 

 
 Wycieczki turystyczno – krajoznawcze: spacery po Warszawie, wycieczka busem 

(tężnie w Konstancinie – Jeziornie, jednodniowe wycieczki autokarowe (Kozłówka, 
Korfowe, Kampinos, Łódź, Puławy, Ruciane – Nida, Białobrzegi. 

 
 Zajęcia kulturalno – oświatowe: wyjścia do teatrów, kin, muzeów, wyjścia do Domu 

Kultury Śródmieście na spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje edukacyjne i koncerty 
okolicznościowe (świąteczne koncerty zaproszonych artystów, gościnne koncerty 
zespołów seniorskich z warszawskich placówek dla seniorów, koncerty dla seniorów 
w CPK przy ul. Podskarbińskiej): 
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 Promocja działań na rzecz seniorów i promocja seniora jako jednostki aktywnej 
społecznie, w ramach których zorganizowano: 

 
 Dzielnicowy Bal Seniora (projekt socjalny); 
 Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy „Piosenka Ci nie da zapomnieć 

…” (projekt socjalny);  
 Udział DDPS Walecznych w ogólnowarszawskich obchodach Światowego Dnia 

Choroby Alzheimera zorganizowanego przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
w ramach inicjatywy społecznej „Przystanek Alzheimer”;  

 Udział obu DDPS-ów w ogólnowarszawskiej inicjatywie obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich” w warszawskim Ogrodzie Saskim ; 

 Rodzinny Dzień Otwarty oraz Dzień Otwarty w DDPS ul. Walecznych – cykliczne 
imprezy integracyjne dla najstarszych mieszkańców dzielnicy zapoznające z ofertą 
placówek wsparcia dla seniorów prowadzonych przez OPS, promujące dobre praktyki 
w działaniach skierowanych do osób starszych. 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi/instytucjami (m.in. realizacja wspólnych 
projektów na rzecz osób starszych):   

 
 Wczasy dla seniorów „Lato w ogrodzie”  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe został partnerem projektu 
wczasów dla seniorów „Lato w ogrodzie” organizowanego przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Praga–Południe. W ramach działań 
projektowych zorganizowano 10-dniowe wczasy stacjonarne dla 40 osób starszych - 
mieszkańców dzielnicy, które odbywały się na terenie DDPS ul. Paca. Uczestnicy wczasów 
mieli zapewnioną bezpłatną bogatą ofertę kulturalno-oświatową oraz wyżywienie. 
Program wczasów dofinansowany został przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe w ramach 
konkursu Małych Grantów. 
 

 Projekt „Przewietrz apteczkę” 
Dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani pensjonariusze 
wzięli udział w cyklu warsztatów dotyczących najważniejszych zagadnień związanych 
z bezpiecznym kupowaniem ,używaniem i przechowywaniem leków. Spotkania prowadzili 
pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po zakończeniu warsztatów seniorzy 
otrzymali materiały z przydatnymi informacjami.  

 
 Bezpieczny senior 
Pensjonariusze Dziennych Domów wzięli udział w debacie o bezpieczeństwie seniorów 
zorganizowanej przez Komendę Rejonową Policji, Straż Miejską oraz Urząd Dzielnicy Praga-
Południe. Spotkanie odbyło się w CPK ul. Podskarbińska i adresowane było do najstarszych 
mieszkańców dzielnicy. Podczas debaty zostały poruszone wszystkie bieżące zagrożenia 
z jakimi mogą w życiu codziennym zetknąć się seniorzy, wiele miejsca i czasu poświęcono 
omówieniu problemu oszustw "na wnuczka i policjanta". Debata zapoczątkowała  cykl 
spotkań prewencyjnych z pracownikami policji we wszystkich placówkach dla seniorów 
działających przy OPS Dzielnicy Praga-Południe. Dzienne Domy i Kluby Seniora zostały 
zaproszone do wzięcia udziału w konkursie filmowym organizowanym przez Delegatury 
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Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędów Dzielnicy Praga-Południe, Wawer i Wesoła oraz 
Komendy Rejonowej Policji Warszawa ul. Grenadierów.  
 
 
 
Pozostała działalność 

 
 Współpraca z uczelniami, prasą lokalną 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej współpracują z warszawskimi uczelniami. W ramach 
tej współpracy studenci odbywają w placówkach praktyki studenckie i zawodowe, 
przeprowadzają badania naukowe, a grupy studentów uczestniczą w hospitacjach DDPS. 
Obie placówki regularnie współpracują także z lokalną prasą promując swoją działalność 
wśród mieszkańców dzielnicy.  

 
 Współpraca z wolontariuszami 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej korzystają w pracy z seniorami ze wsparcia 
wolontariuszy, którzy w ciągu roku pomagają: w prowadzeniu terapii zajęciowej, Grupy 
Wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin/opiekunów, 
Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla rodzin osób chorych na zaburzenia otępienne, 
w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, integracyjnych kulturalnych, itp.  
 
Koszt działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2016 r. wyniósł 
1 350 884,71 zł i pokryty był ze środków własnych OPS. 

 
 
Programy środowiskowe Dziennych Domów Pomocy Społecznej, zrealizowane w 2016 roku: 
 Kluby Seniora;  
 Projekt „Niezapominajka” 
 Bal Seniora;  
 Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy „Piosenka Ci nie da 

zapomnieć…” 
 
KLUBY SENIORA 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe prowadzi pięć Klubów Seniora: 
2. Klub Seniora przy ul. Walecznych 59 – w 2016 roku z oferty klubowej skorzystały 32 

osoby; 
3. Klub Seniora przy ul. Stanisławowskiej 7 –w 2016 roku z oferty klubowej skorzystało 

12 osób; 
4. Klub Seniora przy ul. Paca 42 – w 2016 roku z oferty klubowej skorzystało 37 osób; 
5. Integracyjny Klub Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7 –  w 2016 r. z oferty klubu 

skorzystało 36 osób; 
6. Integracyjny Klub Seniora przy ul. Paca 42 – w 2016 roku z oferty klubowej skorzystały 

33 osoby. 
 

Uczestnikami Klubu Seniora mogą zostać osoby w wieku emerytalnym, mieszkające na terenie 
Dzielnicy Praga – Południe, które złożyły „deklarację członkowską” Klubu Seniora oraz 
zapoznały się i przestrzegają regulaminu porządkowego.  
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W ciągu roku, w ramach działalności Klubów Seniora zorganizowano i przeprowadzono wiele 
imprez, spotkań i zajęć o charakterze integrującym, aktywizującym, edukacyjnym, 
kulturalnym, turystycznym i usprawniającym.  W 2016 roku z zajęć w Klubach Seniora 
skorzystało łącznie 150 osób.  
Poniższy wykres przedstawia liczbę użytkowników DDPS oraz Klubów Seniora w roku 2016. 
Jak widać z oferty Klubów Seniora korzysta chętnie duże grono osób starszych, chcących 
spędzać swój czas aktywnie. 
 

 
 
Zrealizowane projekty socjalne przez Kluby Seniora w roku 2016: 
 Warsztaty Tai Chi prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora (projekt socjalny) 
 Zabawy taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego muzyka, instrumentalistę. 

Zorganizowano dziesięć spotkań tanecznych w Klubach Seniora, z okazji np. Karnawału, 
Pierwszego Dnia Wiosny, Pożegnania lata, Andrzejek (projekt socjalny); 

 Cykl spotkań „Opowieści o podróżach po świecie” prowadzony przez podróżniczkę 
połączony z profesjonalnym pokazem slajdów (projekt socjalny) 

 
Koszt projektów socjalnych „Kluby Seniora” w 2016 roku wyniósł 84 999,46 zł.  

 
 

„NIEZAPOMINAJKA” – PROGRAM WSPRACIA DLA OSÓB STARSZYCH CIERPIĄCYCH NA 
ZABURZENIA POZNAWCZE I ZESPOŁY OTĘPIENNE ORAZ ICH RODZIN I OPIEKUNÓW 

 

Nadrzędnym celem działań w ramach projektu była poprawa jakości życia osób żyjących 
z demencją oraz ich rodzin i opiekunów. Głównymi beneficjentami projektu były osoby 
starsze cierpiące z powodu zaburzeń poznawczych lub zespołów otępiennych ,a także ich 
rodziny i nieformalni opiekunowie. Działania w ramach projektu ukierunkowane były m.in. 
na opóźnienie niekorzystnych zmian występujących w zakresie czynności poznawczych, 
emocjonalnych, behawioralnych i funkcjonalnych osób chorych; pomoc i informacje związane 
z opieką nad osobą chorą; przeciwdziałanie przemocy wobec osób chorych na zaburzenia 
poznawcze i zespoły otępienne; popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat chorób 
otępiennych oraz rozwijanie współpracy z podmiotami świadczącymi pomoc i wsparcie dla 
osób dotkniętych tych problemem. W ramach zadań projektowych zrealizowano następujące 
formy działania na rzecz osób chorych oraz ich rodzin i opiekunów: 
 Grupę Wsparcia dla osób chorych na Alzheimera oraz ich rodzin /opiekunów  
 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób cierpiących z powodu zaburzeń poznawczych 

oraz ich rodzin i opiekunów   
 Psychoedukacyjną Grupę Wsparcia dla rodzin/opiekunów osób chorych na zaburzenia 

otępienne   
 Centrum Wspomagania Pamięci dla seniorów  
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 Dni Otwarte – spotkania ze specjalistami  
 Program stażowy (dla grupy 10-15 osób) 

Projekt realizowany i koordynowany był przez psychologów obu Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej w dwóch lokalizacjach: DDPS ul. Walecznych 59 oraz DDPS ul. Paca 42.  
Projekt objął swoim zasięgiem 215 osób z grupy docelowej w ramach 475 h oddziaływań 
: wspierających, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych. 

Koszt projektu w 2016 roku wyniósł 14703,45 zł, pokryty został ze środków własnych 
OPS 
 
DZIELNICOWY BAL SENIORA 

 
Ukoronowaniem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych był Dzielnicowy Bal 
Seniora , który odbył się w już po raz piętnasty w dniu 28.10.2016 roku w Sali Kantyna PGE 
Narodowego w Warszawie. Impreza wpisała się na stałe w kalendarz obchodów Dnia Seniora 
i od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  Organizatorem Balu był Ośrodek Pomocy 
Dzielnicy Praga-Południe we współpracy ze Spółką PL.2012+ oraz firmą Sodexo Polska. 
W imprezie wzięło udział blisko 270 osób. Byli to seniorzy korzystający z oferty placówek 
rządowych i pozarządowych działających na rzecz osób starszych z terenu Dzielnicy, 
przedstawiciele władz Dzielnicy, przedstawiciele Rady Dzielnicy oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Praga – Południe. 
Bal Seniora jest bardzo ważnym wydarzeniem kulturalno – rozrywkowym w Dzielnicy. 
Świadczy o tym rosnące z roku na rok zainteresowanie tą uroczystością oraz wspaniała 
integracja, która pozwala osobom starszym być bliżej siebie, poznać się i miło spędzić czas. 
O atrakcyjności Balu świadczy również miejsce imprezy – Stadion Narodowy, wizytówka 
Pragi – Południe. 

 
Koszt projektu w 2016 roku wyniósł  26996,63 zł, pokryty został ze środków własnych 
OPS.  
 
FESTIWAL PIOSENKI SENIORÓW PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY „PIOSENKA CI NIE DA 
ZAPOMNIEĆ…” 
 
Tegoroczny Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy pod hasłem ”Piosenka Ci 
nie da zapomnieć…”  odbył się w dniu 29 czerwca 2016 roku w Centrum Promocji Kultury 
przy ul. Podskarbińskiej 2. Organizatorem, jak co roku, był Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy  Praga – Południe, a w szczególności pracownicy dwóch Dziennych Domów (przy ul. 
Paca 42 oraz ul. Walecznych 59). Współorganizatorem było Centrum Promocji Kultury przy 
ul. Podskarbińskiej 2 oraz muzyk, kompozytor Mikołaj Gąsiorek wraz z 7-osobową orkiestrą. 
Do udziału w Festiwalu zaproszone zostały Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Domy 
Dziennego Pobytu, Ośrodki Wsparcia dla Seniorów i Kluby Seniora działające przy Ośrodkach 
Pomocy Społecznej, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Domy Pomocy Społecznej z terenu 
siedmiu dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. W konkursie wzięło udział 27 wokalistów 
reprezentujących 12 placówek. Występy podczas Gali Finałowej poprzedziło 10 prób 
repertuarowych Tegoroczna, dziesiąta już edycja Festiwalu Piosenki Seniorów zgromadziła w 
sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury ponad dwustuosobową publiczność. Festiwal 
poprowadził Pan Adam Tkaczyk – konferansjer i wokalista, a występy solistów oceniało 
pięcioosobowe jury, które przyznało trzy równorzędne wyróżnienia. Osoby wyróżnione 
otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali wokaliści nagrody pocieszenia.  
 
Koszt projektu w 2016 roku wyniósł 11779,36 zł pokryty został ze środków własnych 
OPS.  
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3. Środowiskowe Domy Samopomocy 

 
Na terenie Dzielnicy Praga – Południe w oparciu o umowy zawarte z m.st. Warszawa na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej funkcjonują dwa 
Środowiskowe Domy Samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe: 

 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla 23 

osób przy ul. Grochowskiej 259A oraz dla 22 osób Filia nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 54) 
prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad 
Psychicznie i Nerwowo Chorymi; 
 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 45 osób z upośledzeniem umysłowym przy 
ul. Grochowskiej 259A prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

 
 
Placówki działające przy ul. Grochowskiej 259 A funkcjonują w lokalach nieodpłatnie 

użyczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS zajmuje się kompletowaniem 
dokumentów i wydawaniem decyzji kierujących klientów do uczestnictwa w zajęciach ŚDS-
ów działających na terenie Pragi – Południe.  

W Środowiskowych Domach Samopomocy prowadzone są zajęcia terapeutyczno – 
rehabilitacyjne mające na celu włączanie ich uczestników w aktywne życie społeczne. 

 
W 2016 roku z usług Domów korzystały 103 osoby, w tym: 

 ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Warszawskie 
Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi 
– 54 osoby, 

 ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Warszawskie 
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- 49 osób.  
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X. PROGRAMY SPECJALISTYCZNE NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

KLIENTÓW 
 

PROGRAMY ADRESOWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH 
PRACY 

 

1. Klub Pracy 

 

Klub Pracy to program realizowany w OPS od 1996 roku. Celem programu jest 
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez naukę skutecznych 
metod poszukiwania zatrudnienia, umożliwienie dostępu do sprzętu biurowego 
ułatwiającego kontakt z pracodawcą (komputery z dostępem do Internetu, faks, telefony, 
ksero), ogólnodostępnych ofert pracy i szkoleń oraz wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów wynikających z bezrobocia. 

Odbiorcami programu są osoby bezrobotne i poszukujące pracy – przede wszystkim 
klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. Z oferty Klubu Pracy Praga – Południe mogą korzystać 
osoby poszukujące pracy stałej, tymczasowej i dodatkowej, a także poszukujące możliwości 
doskonalenia lub przekwalifikowania zawodowego. 

 
W 2016 roku w programie wzięło udział 461 osób, z których 214 skorzystało z konsultacji 
specjalistycznych. 
 
Klub Pracy w roku 2016 oferował: 

 
– Konsultacje indywidualne – w 2016 roku odbyło się 926 konsultacji 

indywidualnych: pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list 
motywacyjny) oraz indywidualnych planów poszukiwania pracy, przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą (symulacja rozmów kwalifikacyjnych również 
z użyciem kamery), konsultacje dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, rozmowy 
wspierające, informacje o projektach Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanych przez instytucje pozarządowe i inne. 

 
– Bezpłatny dostęp do: stanowisk komputerowych (internet), infomatu z ofertami 

Urzędu Pracy, aktualnej prasy, telefonu i faksu, drukarki, skanera, ksero, informacji 
o programach dla osób bezrobotnych, możliwościach szkoleń, giełdach i targach pracy, 
informacji o organizacjach pozarządowych pomagających osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy. 

 
 Instruktaż z zakresu obsługi komputera  

W okresie od lutego do grudnia 2016 roku zostało przeprowadzonych 179 konsultacji 
dla 44 osób, dotyczących obsługi komputera. Osoby korzystające z tej formy pomocy 
mogły uczyć się nowych rzeczy lub uzupełniać swoją wiedzę. Instruktaż jest prowadzony 
przez zatrudnionego z zewnątrz specjalistę – informatyka i edukatora technik 
komputerowych. Zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem a ich jakość jest wysoko 
oceniana. Program zajęć obejmuje szkolenie z zakresu obsługi Internetu oraz programów: 
MS Office, Word, Excel, Access, Power Point. 
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Współpraca Klubu Pracy w realizacji innych projektów  
 
 Współpraca z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w październiku 2014 roku podpisał porozumienie 
o współpracy z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z Pragi Północ, czego efektem były 
w całym 2016 r. cotygodniowe giełdy pracy organizowane na terenie Klubu. W każdy 
poniedziałek pośrednik pracy z OHP pełnił dyżur w Klubie, oferując różne oferty 
zatrudnienia. Z tej formy pomocy korzystało przeciętnie od 6 do 10 osób podczas każdego 
dyżuru pośrednika. Dzięki tej inicjatywie osoby bezrobotne korzystające z usług Klubu 
Pracy miały pełniejszy dostęp do informacji o wolnych miejscach pracy na warszawskim 
rynku pracy. 
 

 Program Aktywizacja i Integracja wraz z Pracami Społecznie Użytecznymi 
W ramach projektu pracownicy Klubu Pracy wyszukali 10 miejsc pracy w różnych 
placówkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-
Południe (placówki OPS, świetlica terapeutyczna TPD, Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami) i w okresie: marzec – czerwiec, osoby bezrobotne – klienci OPS, 
pracowały tam w wymiarze 10 godzin tygodniowo (do 40 godzin miesięcznie). Za 
wykonaną pracę było wypłacane świadczenie w wysokości 8,10 zł. za godzinę. W ramach 
programu wszyscy uczestnicy prac społecznie użytecznych zostali objęci cyklem szkoleń 
z obszaru aktywizacji społecznej i kompetencji miękkich. Program Aktywizacja 
i Integracja był realizowany przez Urząd Pracy m. st. Warszawy i nasz Ośrodek . Zajęcia 
PAI w wymiarze 160 godzin warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych były 
prowadzone przez specjalistów z OPS w lokalu Klubu Pracy. 
 

 Giełdy pracy 
W roku 2016 zorganizowane zostały w Klubie Pracy 7 giełd pracy, w trakcie których 
pracodawcy rozmawiali z potencjalnymi pracownikami, prezentując warunki 
zatrudnienia w swoich firmach: 

 

data firma Proponowane stanowiska pracy 

25.04.  Interkadra Różne stanowiska  

06.06. Ever Grupa Oferty prac porządkowych 

13.06. Interkadra Różne oferty 

18.07 Firma z branży 

ochrony 

Agencja 

pośrednictwa 

Praca w magazynie i ochronie 

20.09 Firma Granna Pakowanie i produkcja gier 

planszowych 

26.09 Securitas Praca w ochronie 

07.11 Sklepy Doroty Sprzedawca, kasjer, pracownik hali 

 

Koszt programu „Klub Pracy” wyniósł 10 769,44 zł, został pokryty ze środków 

własnych OPS. 
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2. Program Aktywizacji i Integracji wraz z pracami społecznie użytecznymi 

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy w okresie 
marzec-czerwiec 2016 r. realizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI). Działanie 
skierowane było do mieszkańców Pragi-Południe korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, posiadających status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, dla których został 
ustalony przez Urząd Pracy III profil pomocy. Celem PAI była kompleksowa pomoc osobom 
bezrobotnym w powrocie do aktywności społecznej i zawodowej. 

 
Program obejmował dwa zadania :  

 realizację założeń programu grupowego i indywidualnego wsparcia w procesie 
integracji społecznej i zawodowej w wymiarze 160 godzin,   

 realizację działań ukierunkowanych na proces aktywizacji zawodowej 
z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy jakim są prace społecznie użyteczne (40 
godzin w miesiącu).  
 

Zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje były prowadzone przez specjalistów tut. OPS 
zgodnie z zawartym Porozumieniem o realizacji PAI z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. 
Miejscem realizacji były pomieszczenia Klubu Pracy przy ul. Grochowskiej 259a. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał miejsca pracy do wykonywania  prac społecznie 
użytecznych dla: 8 robotników gospodarczych w następujących instytucjach i organizacjach: 
ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy; OPS Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy ; TPD Oddział Praga-Południe, 1 pracownika obsługi biurowej w  ZGN w Dzielnicy 
Praga-Południe m.st. Warszawy oraz 1 pomocy opiekuna dziecięcego w OPS Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy 
 
Do PAI w 2016 r. Ośrodek skierował łącznie 13 osób bezrobotnych.  
 
Prace społecznie użyteczne  wykonywane były w wymiarze  10 godzin tygodniowo (do 40 
godzin miesięcznie). Świadczenie (8.10 zł. za godz. pracy) zostało sfinansowane ze środków 
OPS (40%) oraz Funduszu Pracy (60%). Część uczestników  miała przyznaną pomoc w formie 
karty uprawniającej do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. Wydanie skierowań 
do pracy, finansowanie badań lekarskich realizował Urząd Pracy, zaś szkolenia BHP dla 
uczestników, wykupienie ubezpieczenia od NNW oraz naliczanie i wypłacanie świadczenia 
dokonywał OPS.  
 
W trakcie realizacji projektu  na wytypowanych stanowiskach w sumie pracowało 12 osób, 
które przepracowały 1331 godzin .  

 
Kwota wypłaconych świadczeń  za pracę wyniosła łączne 10781,10 zł. z czego 6 079,86 zł.  
zrefundował urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. 

 
Całkowity koszt projektu z budżetu OPS wyniósł 5 023,90 zł 
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PROGRAM WSPIERANIA RODZICIELSTWA 
 

W ramach realizacji zadań nałożonych na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
uruchomił i nadal rozwija działania ukierunkowane na pomoc rodzinom potrzebującym 
wsparcia. Oferta ta adresowana jest do rodzin z dziećmi przeżywających trudności 
zaburzające sprawowanie funkcji opiekuńczo – wychowawczej i ukierunkowana jest na takie 
ich wsparcie, aby dzieciom w tych rodzinach zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i warunki 
do właściwego rozwoju. Szczególnie ważna jest ochrona przed ryzykiem odebrania dzieci 
z rodzin naturalnych i przekazywania ich do pieczy zastępczej. W tym celu Ośrodek uruchomił  
„Program Wspierania Rodziny”, w ramach którego szczególne miejsce zajmują działania 
realizowane przez asystentów rodziny. 
 

1. Projekt socjalny  „Wspieranie rodziny”. 
 
W roku 2016 w ramach projektu socjalnego „Wspieranie rodziny” zrealizowano następujące 
działania:  

 
• Konsultacje  i interwencje w środowisku 

 
W ramach projektu pedagodzy na prośbę pracowników socjalnych Filii 1 i Filii 2 OPS 
odwiedzały razem z nimi środowiska wymagające konsultacji. 
Celem konsultacji była wstępna diagnoza problemów rodziny obejmująca m.in.  relacje 
rodzinne, ustalenie dominujących problemów w rodzinie oraz ustalenie głównych obszarów 
do pracy. W zależności od sytuacji i potrzeb rodziny były kierowane do specjalistów lub 
placówek specjalistycznych. Konsultacje służyły w wielu przypadkach także kwalifikacji 
rodziny do pracy z asystentem rodziny. Pedagodzy pracowali również indywidualnie 
z rodzinami w projekcie  „Uwaga Dziecko” (opis projektu znajduje się w punkcie 4). 
Łączna ilość konsultacji udzielonych przez pedagogów w roku 2016 wyniosła: 
liczba rodzin - 133,  
liczba konsultacji indywidualnych – 406 (skorzystało 141 osób),  
liczba konsultacji rodzinnych – 6, 
liczba interwencji - 1 

 
• Konsultacje indywidualne i spotkania warsztatowe dotyczące planowania budżetu 

domowego 
w roku 2016 przeprowadzono 4 cykle warsztatów grupowych: 
 dla uczestniczek programu Fenix  
 dla uczestników I grupy projektu „Wychodzenie z bezdomności 
 dla uczestników II grupy  projektu „Wychodzenie z bezdomności 
 dla uczestników projektu „Aktywizacja i integracja”  

 
Odbyły się również konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi z grup 
projektowych. W każdej grupie znajdowały się osoby z dziećmi w wieku 0-18 lat. 
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• Pomoc psychologiczna 
 

Klientki zgłoszone do projektu „Wspieranie rodziny”  korzystały  z pomocy psychologicznej, 
w ramach której świadczone były m.in.: poradnictwo, wsparcie psychologiczne, pomoc 
w sytuacjach kryzysowych, terapia indywidualna i konsultacje małżeńskie oraz mediacje. 
 
Pomoc psychologiczna dla rodzin, podobnie jak w roku ubiegłym, świadczona była przez kilku 
psychologów oraz terapeutę uzależnień. Klienci zapisywani byli indywidualnie przez 
pracowników socjalnych, asystentów rodziny lub pedagogów do specjalistów 
specjalizujących się w różnych obszarach pomagania - w zależności od dominującego 
problemu. 
W przypadku trudności opiekuńczo-wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych u dzieci, 
problemów wynikających z dorastania, nieprawidłowości w relacjach rodzinnych – rodziny 
korzystały z konsultacji u psychologa – terapeuty rodzinnego. W ramach tych spotkań 
udzielono pomocy 64 rodzinom, w których wychowuje się 98 dzieci.  
W ramach konsultacji odbyło się  290 spotkań z klientami, w tym między innymi: 

 52 osoby były konsultowane indywidualnie, 
 32 osoby skorzystały z konsultacji rodzinnych, 
 4 osoby skorzystały z konsultacji małżeńskich. 

Dodatkowo, w ramach interwencji kryzysowej udzielono 38 konsultacji dla 26 osób z rodzin 
z dziećmi w wieku 0-18 lat. 
 
• Praca z rodzinami, których dzieci decyzją Sądu zostały umieszczone 

w placówkach opiekuńczo –wychowawczych. 
 
Podprojekt „Uwaga Dziecko”, którego celem jest pomoc rodzinom, które utraciły prawo opieki 
nad dziećmi w ich odzyskaniu do marca 2016 r. był realizowany w Dziale Pomocy 
Specjalistycznej przez konsultantów pedagogów. W marcu 2016 r. został przekazany do 
realizacji Zespołowi ds. Rodzin Zastępczych. 
W roku 2016 do projektu zgłoszone zostały 22 rodziny, z czego tylko 9 podpisało 
porozumienie o współpracy.  
Praca z rodzicami prowadzona była w  środowisku rodzinnym. Była  ukierunkowana na 
rozwiązywanie  problemów  i przezwyciężaniu istniejących trudności. Podejmowane 
działania zmierzały do  poprawy warunków oraz funkcjonowania rodziców, a także 
kształtowania i rozwijania ich umiejętności   wychowawczych.  Rodziny objęte pracą Zespołu 
motywowane były  do uczestniczenia w warsztatach i zajęciach w zakresie kształtowania 
umiejętności wychowawczych   realizowanych  przez Ośrodek i inne instytucje. 
Pomimo podejmowanych działań i motywowania rodziców do nawiązania współpracy, 
w przypadku 6 rodziców skierowane zostały przez placówki lub WCPR wnioski do sądu 
o pozbawienie władzy rodzicielskiej. 
W przypadku 5 rodzin praca zakończyła się sukcesem - postanowieniem sądu dzieci wróciły 
pod opiekę rodziców biologicznych.  
W ramach realizowanych zadań na rzecz rodziców biologicznych pracownicy Zespołu 
współpracowali z pracownikami placówek, w których przebywały dzieci, z pracownikami 
socjalnymi i psychologami Ośrodka i kuratorami sądowymi. Uczestniczyli w 26 spotkaniach 
zespołów ds. okresowej  oceny sytuacji dzieci  przebywających w pieczy zastępczej. 
Na prośbę placówek opiekuńczo – wychowawczych, sądu, Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Rzecznika Praw Dziecka przygotowanych zostało 19 opinii i pism dotyczących 
sytuacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
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• Klub Rodzica 
 

Klub Rodzica – to miejsce w którym rodzice mogą regularnie spotykać się ze sobą, wymieniać 
informacjami, doświadczeniami, dzielić się sposobami radzenia sobie z trudnościami 
w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach tematycznych 
(psychoedukacyjnych), mogą korzystać ze wsparcia innych uczestników. 
W ramach Klubu Rodzica odbyło się 26 dwugodzinnych, cyklicznych spotkań. W czasie zajęć 
zapewniono opiekę dzieciom uczestniczek. 
Celem zajęć było: budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i podniesienie poczucia 
własnej wartości uczestników, nauka konstruktywnych zachowań, podniesienie świadomości 
rodzicielskiej.  
W Klubie Rodzica zostało przeprowadzone także spotkanie z dentystką, która omówiła 
zagadnienia związane z higieną jamy ustnej i profilaktyką zdrowotną. Dwa spotkania 
współprowadziła psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  
Łącznie z zajęć w Klubie Rodzica skorzystało 13 klientek oraz 18 dzieci. 
 
• „Ku zmianom” 

 
W 2016 r. odbyły się dwa cykle zajęć grupy rozwojowej „ Ku zmianom”. Celem obu grup 
warsztatowych było odkrywanie, nabywanie i rozwijanie zasobów osobistych uczestników 
związanych z funkcjonowaniem społecznym oraz uzyskanie wsparcia. Pierwszy cykl był 
poświęcony tematyce związanej z poszerzeniem u uczestników świadomości swoich zasobów 
pomocnych w codziennym życiu z elementami uczenia się uzyskiwania od grupy wsparcia. 
Drugi cykl wiązał się z tematyką związków i również miał dużo elementów wsparcia. W czasie 
zajęć uczestniczki miały zapewnioną opiekę dla dzieci. 

 
• Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci 

 
Dla obu grup tj. „Klubu Rodzica” i Grupy „Ku zmianom” w czasie ich trwania organizowano 
zajęcia - opiekuńczo wychowawcze. Rodzice uczestniczący w zajęciach często nie mieli 
możliwości zapewnienia dzieciom opieki w czasie, gdy sami przychodzili na zajęcia.  
W czasie spotkań organizowano zajęcia ruchowo-muzyczne oraz zajęcia prowadzone przez 
dyżurujących asystentów rodziny oraz wolontariuszki  - zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, 
oglądanie filmów, czytanie bajek, wspólne przygotowywanie posiłku. W czasie sprzyjającej 
pogody grupa spędzała czas na zabawie na świeżym powietrzu. 
W tym cyklu zajęć udało się wprowadzić jedną stałą część czyli zajęcia „Moje emocje”. W ten 
sposób prowadzony był element psychoedukacyjny. Dzieci  uczyły się w ten sposób skupiać 
na swoich odczuciach, nazywać emocje, mogły opowiedzieć to co dla nich było ważne i były 
przy tym wysłuchane. Dla prowadzących to okazja do obserwacji dzieci. Liczba dzieci wahała 
się od 1  do 16 dzieci. 
 
• Konsultacje pielęgniarskie 

 
W ramach projektu podobnie jak w latach ubiegłych w OPS w ramach profilaktyki zdrowia 
i higieny rodzin kontynuowana była współpraca z pielęgniarkami. W okresie: kwiecień - 
czerwiec  2016r. i wrzesień - listopad 2016r. zatrudniono na umowę zlecenie dwie 
pielęgniarki środowiskowe w wymiarze 10 godzin miesięcznie. Do zadań pielęgniarek 
należało prowadzenie edukacji prozdrowotnej w domach zgłoszonych rodzin z dziećmi.  
W ramach pracy edukacyjnej pielęgniarki sprawdzały stan czystości mieszkania, czystości 
członków rodziny, przeglądały książeczki zdrowia, rozmawiały z matkami i dowiadywały się 
o stanie zdrowia dzieci. Edukacja dotyczyła: higieny osobistej – zwalczania wszawicy, 
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próchnicy zębów, szczepień profilaktycznych u dzieci, stanu zdrowia dorosłych – m. innymi 
szkodliwości palenia papierosów, profilaktyki raka piersi. 
Pielęgniarki przekazywały informacje dot. dostępności do lekarzy specjalistów, udzielała 
pomocy w zapisaniu na wizytę, współpracowała z asystentami rodziny w zakresie 
motywowania rodzin do dbania o stan zdrowia i wywiązywania się z zaleceń. 
Dodatkowo prowadzone były grupowe spotkania edukacyjne dla seniorów z dwóch 
dziennych domów pobytu oraz dla grupy osób bezrobotnych w ramach projektu 
aktywizacyjnego, a także prowadzono porady prozdrowotnie na festynie rodzinnym z zakresu 
profilaktyki zdrowia. W czasie spotkań z seniorami prowadzone były pogadanki dotyczące 
żywienia- odpowiedniej diety, mierzenie ciśnienia krwi i poziomu cukru.  
 
• Imprezy integracyjno-edukacyjno-świąteczne 

 
W ramach projektu „Wspieranie rodziny” odbyło się kilka imprez mających charakter 
edukacyjno – integracyjno – rekreacyjny. Organizowanie tego typu zajęć było okazją do 
obserwacji relacji między rodzicami a dziećmi dla osób, które pracują z nimi indywidualnie. 
Stanowiło także element aktywizujący i zachęcający do podejmowania współpracy 
z Ośrodkiem. 
 
• Usługi specjalistyczne 

 
W roku 2016 zostały uruchomione specjalistyczne usługi dla rodzin z dziećmi: logopeda, 
pedagog specjalny i psycholog.  
Pomocą logopedyczną objęto pięcioro dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Zrealizowano łącznie 80 
godzin spotkań z dziećmi, po 16 godzin z każdym dzieckiem. Terapia logopedyczna 
obejmowała ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. 
U dzieci realizujących obowiązek szkolny położono również nacisk na ćwiczenie umiejętności 
czytania i czytania ze zrozumieniem. Podczas zajęć dużą rolę odgrywała współpraca 
z rodzicami dzieci.  
Pomocą terapeutyczną psychologa i pedagoga zostało objętych 8 dzieci w wieku od 3 do 13 
lat. Zrealizowano łącznie po 120 godzin spotkań z dziećmi przez każdego specjalistę. 
Realizowane przez psychologa i pedagoga zajęcia miały na celu usprawnienie funkcji 
psychomotorycznych w zakresie percepcji słowowej, wzrokowej, motoryki dużej i małej, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, świadomości schematu ciała i przestrzeni. Celem było 
również oddziaływanie psychoterapeutyczne, wzmocnienie poczucia własnej wartości, 
rozładowywanie napięć emocjonalnych oraz rozwiązywanie bieżących trudności szkolnych 
i domowych. 
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 „Wspieranie Rodziny” 2016 r. 
 

Lp. Zadanie Planowany koszt Wydatkowanie 

1 Zatrudnienie pielęgniarek  7200 zł 7 200 zł 

2 

Zakup produktów do przygotowania 
poczęstunków oraz materiałów potrzebnych 
do zajęć w Klubie Rodzica i grupie „Ku 
zmianie” oraz grupach dziecięcych, a także 
warsztatach umiejętności wychowawczych i 
treningach budżetowych 

7 000 zł 8 637,13 zł 

3 
Doposażenie potrzebne do prowadzenia 
zajęć grupowych (np. toster, naczynia) 

400 zł 149,99 zł 

4 
Zatrudnienie specjalisty do przeprowadzenia 
zajęć dla dzieci 

3 680 zł 3 680 zł 

5 
Zatrudnienie specjalistów do 
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w 
„Klubie rodzica” 

160 zł 160 zł 

6 

Spotkania integracyjne dla rodzin 
uczestniczących w programie: 

 Wyjście do placówki kulturalnej - 
kino 

 Wycieczka jednodniowa 
 Festyn „Dzień Rodziny” 
 Spotkanie z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia dla rodzin 
współpracujących z asystentem 
rodziny (poczęstunek i prezenty) 

 
 

1 500 zł 
 

5 000 zł 
4 000 zł 
5 500 zł 

 
 

1 190 zł 
 

4 489 zł 
2 989,55 zł 

4 909 zł 

7 Usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi 19 200 zł 20 155,69 zł 

RAZEM 53 640 zł 53560,36 zł 

 

 

2. Asystent rodziny 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jak w latach poprzednich prowadził pracę na rzecz rodzin 
z dziećmi przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze i  trudności w codziennym 
funkcjonowaniu. Wsparcie tych osób było prowadzone w formie asysty rodzinnej na 
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 
 
W roku 2016 Ośrodek zatrudniał 8 asystentów rodziny. Byli oni finansowani z budżetu OPS 
i dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na ten cel przez m.st. Warszawę. 
Asystenci rodziny są zatrudnieni w ramach zadaniowego czasu pracy i są usytuowani 
w strukturze Zespołu ds. Rodziny Działu Pomocy Specjalistycznej. Praca asystentów rodziny 
jest koordynowana przez lidera asysty rodzinnej. 
 
Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny są zgłoszone przez pracowników socjalnych, 
którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskują w wywiadzie środowiskowym do Dyrektora 
Ośrodka o przydzielenie tej formy pomocy. W kwalifikowaniu rodzin biorą też udział 
konsultanci - pedagodzy z Zespołu ds. Rodziny, którzy odbywają wspólnie wizyty 
w środowiskach z pracownikami socjalnymi i uczestniczą w podejmowaniu decyzji 
o przyznaniu pomocy w formie asystenta.  
 
Działaniami asystentów objęte są rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo–wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. 
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W rodzinach tych najczęściej występują problemy z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie alkoholu, przemoc, długotrwała choroba lub 
niepełnosprawność. Są to często rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego 
wsparcia w swoim środowisku rodzinnym, często są to wychowankowie placówek 
opiekuńczych. Znaczna część rodzin ma nadzór kuratora z sądu rodzinnego lub karnego 
i z powodu własnej niewydolności wynikającej z wyżej  wymienionych dysfunkcji rodziny te 
są zagrożone odebraniem dzieci z ich pieczy.  
 
W 2016 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 100 rodzin, w tym 223 dzieci (średnio 
jeden asystent zajmował się 12 środowiskami). W ramach swoich zadań asystenci 
opracowywali i realizowali plan pracy z każdą rodziną, prowadzili dokumentację dotyczącą 
pracy, okresowo oceniali sytuację rodziny, współpracowali z innymi instytucjami 
i placówkami. 
 
Asystenci rodziny udzielali wsparcia w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu 
problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi. Prowadzili 
indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci, motywowali do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, poszukiwania i utrzymania zatrudnienia, motywowali do udziału 
w zajęciach grupowych dla rodziców, udzielali wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez 
organizowanie im zajęć psychoeduakcyjnych. 
 
Asystenci rodziny w swoich działaniach na rzecz rodzin współpracowali z pracownikami 
socjalnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, doradcami zawodowymi, kuratorami 
sądowymi, pracownikami szkół i przedszkoli oraz służby zdrowia. Ponadto w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i innych członków rodziny podejmowali działania 
interwencyjne i zaradcze, współpracując interdyscyplinarnie z przedstawicielami innych 
instytucji i organizacji oraz w ramach grup roboczych powoływanych przez Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 
 
Koszt programu wyniósł 732 205,03 zł, w tym w kwocie 144 000 zł pokryty z środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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3. Rodziny  wspierające 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie - rodziny wspierające wynikające z ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W okresie od lutego do grudnia 2016 zawarliśmy 
umowy z 9 rodzinami wspierającymi na realizację tego zadania. Rodziny te objęły swoją 
pomocą 9 rodzin biologicznych, a w nich 14 dzieci. Obsługę tego zadania zrealizowało6 
asystentów rodziny,  lider asysty rodzinnej  oraz pracownicy księgowości. Rodziny 
wspierające udzielały pomocy rodzinom biologicznym w zakresie zaspokajania potrzeb 
opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych. Rodziny wspierane 
doświadczyły konkretnej pomocy przy wypełnianiu swoich obowiązków rodzicielskich. 
Zadanie – rodziny wspierające wzmacnia pracę asystentów rodziny i pozwala na utrwalenie 
osiągniętych efektów pracy z rodziną.   
Koszt programu wyniósł 19.259,09 zł – refundacja kosztów poniesionych przez rodziny 
wspierające. Dodatkowo w ramach zadania zorganizowano rodzinną, zimową imprezę na 
obiekcie Zimowy Narodowy dla ok. 60 osób - rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia 
asystentów rodziny. Koszt 3.509,20 zł. 
Kost całości zadania 22.768,29 zł 
 

4. Rodziny zastępcze 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi pracę na rzecz rodzin zastępczych  skierowaną do 
rodziców zastępczych, rodziców biologicznych oraz dzieci wykonywaną przez Zespół ds. 
Rodzin Zastępczych. Zespół powstał w 2009 r., w jego skład wchodzi 3 starszych 
specjalistów pracy socjalnej. Zespół realizuje zadania rozwijania umiejętności 
wychowawczych oraz wspierania aktywności społecznej rodzin.  
W 2016 roku pracownicy zespołu w ramach pogłębionej pracy socjalnej pracowali 
z 27 rodzinami zastępczymi z terenu naszej Dzielnicy , z którymi prowadzona była 
systematyczna praca w środowisku domowym, ukierunkowana na diagnozowanie aktualnych 
problemów i potrzeb. Podejmowane były wszechstronne działania zmierzające do poprawy 
funkcjonowania tych rodzin.  
 

W ramach realizowanych zadań na rzecz rodziców biologicznych pracownicy Zespołu 
współpracowali z pracownikami placówek w których przebywały dzieci, pracownikami 
socjalnymi Ośrodka i kuratorami sądowymi. Uczestniczyli w 26 spotkaniach zespołów ds. 
okresowej  oceny sytuacji dzieci  przebywających w pieczy zastępczej. 
Na prośbę placówek opiekuńczo – wychowawczych, Sądu, WCPR oraz Rzecznika Praw 
Dziecka przygotowanych zostało 19 opinii i pism dotyczących sytuacji rodziców 
biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
Ponadto w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi przygotowanych zostało 11 opinii 
o kandydatach na rodziny zastępcze na prośbę  Sądu oraz opinie dla WCPR m. in. dotyczące 
sytuacji kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione  odbywające  szkolenia . 
 
Poza indywidualną pracą socjalną prowadzoną z rodzicami w ramach programu wskazane 
jest zapewnienie możliwości uczestniczenia w grupowych formach wsparcia, dające 
możliwość poszerzenia swoich kompetencji, wymiany doświadczeń oraz kształtowania 
umiejętności  funkcjonowania w roli rodzica. 
Rodziny objęte pracą Zespołu  motywowane były  do uczestniczenia w  warsztatach i zajęciach 
w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych   realizowanych  przez Ośrodek i inne 
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instytucje . W okresie IX – XI 2016 prowadzone były warsztaty umiejętności wychowawczych, 
w których uczestniczyły również osoby objęte pracą Zespołu. Po zakończeniu warsztatów  
uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo w zajęciach, które mogli 
przedstawić w Sądzie lub innych instytucjach. 
 
 Pracownicy Zespołu współpracowali w szczególności z: 

- pracownikami socjalnymi OPS 
- Działem Pomocy Specjalistycznej OPS , 
- kuratorami sądowymi, 
- pracownikami  domów dziecka i placówek opiekuńczo –wychowawczych, 
- koordynatorami WCPR, 
- pedagogami i psychologami szkolnymi , 
- Fundacją „ Dajemy dzieciom siłę” w zakresie zapewnienia pomocy psychologicznej dla 

dzieci i rodzin w  sytuacjach konfliktu i przemocy w rodzinie , 
- poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 
- z pracownikami Południowopraskiego Punktu Porad  Obywatelskich w zakresie 

pomocy prawnej. 
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PROGRAMY DLA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

1. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 

 

W roku 2016 Os rodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację programu Grupa wsparcia 
dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Grupę wsparcia 
stanowili rodzice/opiekunowie oso b niepełnosprawnych intelektualnie. Grupę wsparcia 
stanowiło 17 rodzico w/opiekuno w oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną. W cyklicznych 
codwutygodniowych spotkaniach uczestniczyło od 6 do 12 osób, natomiast we wspo lnych 
wyjs ciach i spotkaniach kulturalnych s rednio ok. 25 oso b (rodzice i ich niepełnosprawne 
dzieci). Spotkania  grupy odbywały się w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.30. Prowadzone 
były przez pracownika Działu Pomocy Specjalistycznej OPS. Ro wnolegle w Katolickim 
Os rodku  dla Oso b Specjalnej Troski przy ul. Grochowskiej 194/196 odbywały się zajęcia 
rewalidacyjne dla młodziez y niepełnosprawnej. Zajęcia te w godzinach 15.00 – 18.00 
prowadził pedagog i wolontariusze Katolickiego Os rodka dla Oso b Specjalnej Troski. 
 
Program Grupy Wsparcia dla Rodzico w zawierał gło wnie spotkania o charakterze 
wsparciowo-edukacyjnym, edukacyjnym. Ponadto odbyły się dwa spotkania okolicznos ciowe, 
spotkania i wyjs cia kulturalne. Między innymi odbyły się spotkania z dietetykiem, warsztaty 
„Joga s miechu”, wyjs cie do kina, do teatru oraz jednodniowa wycieczka.  
Koszt programu wyniósł 4219,18 zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 

 

 

 

2. Spotkanie świąteczne dla osób korzystających z usług opiekuńczych 
 

20 grudnia 2016r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 odbyła się 
9 wieczerza wigilijna dla osób samotnych korzystających z usług opiekuńczych. Niektórzy 
z uczestników,  mający trudności w poruszaniu się zostali dowiezieni na spotkanie 
samochodem OPS. Uroczystą wieczerzę poprzedziły życzenia świąteczne i noworoczne 
złożone przez Panią Zuzannę Grabusińską - Dyrektor OPS oraz wspólne dzielenie się 
opłatkiem. Przy wigilijnym posiłku wysłuchano koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu 
pracownika OPS p. Radosława Fabiszewskiego. Podopieczni chętnie włączali się we wspólne 
kolędowanie. Wigilia dla osób korzystających z usług opiekuńczych jest ważnym 
i wyjątkowym spotkaniem przeznaczonym dla osób potrzebujących szczególnej troski 
i wsparcia. W spotkaniu udział wzięło 45 podopiecznych. Dla 8 osób, które z powodu 
niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się samodzielnie nie mogły dotrzeć na wigilię 
zorganizowano transport samochodem OPS. 
 
Koszt programu wyniósł 6702,68 zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 
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PROGRAMY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH 

 

 

1. Program „Wychodzenie z bezdomności” 
 

Program „Wychodzenie z Bezdomności” (V edycja) został uruchomiony w kwietniu 2016 
roku, jego zakończenie przewidziano na koniec marca 2017 roku. Celem programu jest 
podniesienie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników do poziomu 
umożliwiającego prowadzenie życia w akceptowanych społecznie normach i warunkach. 
Ukończenie programu i wypełnienie określonych w nim zadań daje szansę osobom 
bezdomnym na otrzymanie lokalu socjalnego z zasobów Dzielnicy Praga – Południe. 
 
Program skierowano do osób bezdomnych – w rozumieniu art. 6 pkt. 8 Ustawy o pomocy 
społecznej, przebywających na terenie Pragi-Południe. 
 
Do OPS wpłynęły karty 73 kandydatów skierowanych przez pracowników socjalnych OPS, 
kierownika Schroniska „Dom Patronatu”, kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-
Południe, Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Praga – Południe oraz 
zgłaszających się osobiście osób bezdomnych.  
Do projektu zakwalifikowano 27 osób bezdomnych, w tym osoby: 

 przebywające w schronisku „Dom Patronatu”, 
 zasiedlające piwnice, altanki w ogródkach działkowych, 
 pomieszkujące „kątem” u rodziny i znajomych. 

 
Osoby zakwalifikowane do projektu spełniały następujące kryteria: 

 są silnie zmotywowane do zmiany swej sytuacji, 
 mogą udokumentować co najmniej 2 letni pobyt w Warszawie, 
 nie są uzależnione od alkoholu / narkotyków, w trakcie lub po przebytym 

leczeniu odwykowym, 
 posiadają dochód – dochód nie może przekroczyć kwoty 2.289,17 zł brutto 

w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1.760,90 zł brutto na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym, 

 przebywają na terenie Dzielnicy Praga-Południe podczas rekrutacji do 
programu oraz w czasie trwania całego programu. 

 
Priorytetowo brano pod uwagę osoby, które nie utraciły posiadanego lokalu z własnej winy 
lub przebywające w miejscach niemieszkalnych: 
 
W ramach programu realizowane były:  

- wyjazd integracyjno – motywujący - Program 3-dniowych warsztatów integracyjno-
motywujących zrealizowano w  kwietniu 2016 r.  w Nieborowie. W warsztatach wzięło 
udział 26 uczestników oraz 3 pracowników OPS. Wyjazd integrująco-motywujący był 
zadaniem obowiązkowym dla każdego uczestnika.  

 
Celem 20-godzinnych warsztatów integracyjno-motywujących: poprawa funkcjonowania 
psychospołecznego uczestników – rozwój w zakresie: otwartej komunikacji, samopoznania, 
samoświadomości, asertywności, integracja uczestników i rozwój współpracy, 
współdziałania na rzecz innych uczestników, aktywny, zdrowy wypoczynek modelujący 
czynne spędzanie wolnego czasu. 
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 Praca socjalna - Pracownik socjalny udzielał uczestnikom  pomocy i wsparcia, 
zawierał kontrakty, monitorował ich realizację, prowadził pracę środowiskową, planował 
pomoc finansową, pomagał w załatwianiu trudnych spraw, motywował do 
podejmowania aktywności zawodowej. Spośród uczestników programu 16 osób 
pracowało zawodowo, 6 osób pobierało zasiłek stały, 1 osoba świadczenie emerytalne 
z ZUS . Z pomocy finansowej Ośrodka korzystało 15 osób, z pomocy w formie obiadów 
2 osoby, w formie usług – 1 osoba a 5 uczestników otrzymało skierowanie do Magazynu 
Wsparcia Społecznego. 
 

 Grupa psychoedukacyjna - Obowiązkowym i stałym elementem programu dla 
wszystkich uczestników był udział w grupie psychoedukacyjnej. Łącznie w 2016 r. 
odbyło się 46 spotkań grupowych. Tematyka zajęć obejmowała następujące obszary: 

– poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi; 
– uczenie się współpracy i dbania o własną autonomię; 
– uczenie się lepszego pełnienia różnych ról społecznych; 
– uczenie się korzystania ze swoich mocnych stron; 
– odkrywanie własnej hierarchii wartości życiowych; 
– budowanie poczucia własnej wartości i godności; 
– ćwiczenia nabytych umiejętności pod kątem rozwiązywania trudnych sytuacji 

życiowych; 
– przepracowywanie problemów przejawianych przez uczestników; 
– pomoc w odreagowaniu emocji, napięć powstających na skutek trudności 

w domu i pracy; 
– rozwijanie filozofii życiowej, pozwalającej koncentrować się na pozytywach, 

dostrzeganiu i wzmacnianiu tego co dobre, pożyteczne– w sobie, w innych, 
w otaczającym świecie; 

– wyznaczanie i realizację celów; budowanie planu rozwoju osobistego; 
– tematyka składania wniosków o lokal, zasady wynajmowania lokali socjalnych 

z zasobów mieszkaniowych Dzielnicy.  
 
 
 Warsztat „Prawidłowa komunikacja interpersonalna i asertywność”: 

W okresie od 25 czerwca do 30 lipca 2016 r. przeprowadzono 20-godzinny 
warsztat dot. prawidłowej komunikacji i asertywności (4 spotkania weekendowe 
po 2 dla każdej grupy warsztatowej). W zajęciach uczestniczyło łącznie 25 osób. 
Podczas zajęć uczestnicy programu poznali asertywne sposoby wyrażania 
własnego zdania, wyrażania próśb, radzenia sobie z krytyką, atakiem, złością; 
nauczyli się mówić NIE. Ponadto uczestnicy utrwalali komunikat typu „ja” oraz 
poznali techniki pomocne w asertywnym odmawianiu. 
 

Celem warsztatów było również budowanie lepszej samooceny uczestników, 
wiary w swoje możliwości i wsparcie ich w dążeniach do zmiany. Warsztat 
przeprowadzono z zastosowaniem różnych technik i metod, np.: mini wykład, 
praca w grupach, praca w parach, scenki z życia nagrywane na kamerę wideo, 
wymiana informacji zwrotnych. 

 
 Konsultacje indywidualne 

Konsultacje indywidualne odbywały się średnio 1 lub 2 razy w miesiącu i były 
obowiązkowe dla każdego uczestnika. Pozwoliły na ustalenie indywidualnych celów 
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dla każdego uczestnika, nad którymi pracował on do końca programu. Konsultacje 
pomagały w utrzymaniu wprowadzonych zmian oraz polepszaniu tych obszarów 
funkcjonowania uczestników, które w dalszym ciągu chcieli oni polepszać oraz 
podkreślaniu zmian, które już w swoim życiu wprowadzili. 

 
 Zajęcia z zakresu edukacji finansowej 

W treningu budżetowym wzięły udział 23 osoby. Celem warsztatu było: 
wprowadzenie osób  o niskich dochodach w praktyczne zagadnienia edukacji 
finansowej i zastosowanie ich w codziennym życiu, przekonanie uczestników do 
celowości planowania własnych finansów domowych i systematycznego oszczędzania, 
przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zadłużeń. 

 
 Działania charytatywne na rzecz mieszkańców Dzielnicy 

Każdy z uczestników miał obowiązek wykonania prac charytatywnych na rzecz 
mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe lub OPS w wymiarze minimum 20 godzin. Do 
końca 2016 r. zadania charytatywne zostały podjęte przez xx osób, z czego 
4 uczestników osiągnęło wymaganą liczbę godzin 

 Spotkania okolicznościowe i wycieczki 
W ramach projektu odbyły się: również: Wycieczka do Janowca i Kazimierza Dolnego oraz 
Spotkanie wigilijne 
 
 Działania OPS na rzecz pozyskania lokali dla uczestników programu 

„Wychodzenie z Bezdomności” 
 

 Dnia 11 lutego 2016 r. OPS wystąpił z wnioskiem do Zarządu Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy z prośbą o zaakceptowanie realizacji V edycji programu 
„Wychodzenie z Bezdomności” oraz wyasygnowanie lokali socjalnych 
przeznaczonych dla uczestników, którzy pomyślnie ukończą program. 

 
 Uchwałą nr 2206/2016 z dnia 2 marca 2016 r. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy zaakceptował realizację V edycji programu „Wychodzenie 
z Bezdomności” i zatwierdził wyasygnowanie lokali socjalnych dla osób 
bezdomnych, które ukończą program. 

 
 OPS współpracuje z Naczelnikiem Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, który jest informowany o zmianach na 
liście uczestników programu. 

 
Koszt programu wyniósł  15 052,07  zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 
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2. Program „Bezdomni zimą” 
 

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych, w którym największe 
trudności sprawiają: brak schronienia, brak środków do życia, problemy zdrowotne, brak 
warunków do zachowania higieny osobistej, brak odpowiedniej odzieży. 
 
Osoby bezdomne zgłaszające się do OPS otrzymują pomoc, której forma i zakres uzależnione 
są od potrzeb klientów, jak również możliwości Dzielnicy. Każdej osobie zgłaszającej problem 
bezdomności pracownicy Ośrodka proponują m.in. zamieszkanie w odpowiednim schronisku 
dla bezdomnych oraz przekazują informacje o adresach jadłodajni, punktów rozdawnictwa 
odzieży, punktów medycznych oraz o godzinach ich otwarcia. 
 
Placówki zlokalizowane na Pradze – Południe nie są w stanie przyjąć wszystkich 
zgłaszających się osób bezdomnych. OPS współpracuje więc w tym zakresie z organizacjami 
z terenu Warszawy i okolic. Ponadto większość osób z różnych przyczyn nie wyraża zgody na 
propozycję zamieszkania w schronisku. 
 
W roku 2016 po raz kolejny Ośrodek podjął działania zmierzające do lokalizacji i monitoringu 
miejsc największych skupisk osób bezdomnych oraz dotarcia do nich z pomocą w ramach 
akcji „Bezdomni Zimą”. Ośrodek zwrócił się z prośbą do Straży Miejskiej m.st. Warszawy 
o kontynuowanie działań na rzecz osób bezdomnych. W wyniku porozumienia służb wspólne 
patrole 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 2 (w okresie styczeń- marzec) lub 1 (w okresie 
październik- grudzień) pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się raz 
na dwa tygodnie (w razie potrzeby częściej, także w niedziele) w okresie styczeń – marzec 
i październik – grudzień 2016 r. w godzinach 15.00 – 21.00/22:00  
W 2016 r. łącznie odbyło się 12 akcji (kontrola miejsc, co do których realizatorzy posiadali 
wiedzę, że mogą w nich przebywać osoby bezdomne). 
 
W wyniku prowadzonych działań w ciągu roku zlokalizowano 148 osób bezdomnych. 
Zaproponowano im przewiezienie do schroniska. W sytuacjach gdy osoby były nietrzeźwe, 
a ich stan lub warunki atmosferyczne zagrażały ich życiu przewożono ich do Stołecznego 
Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych lub do szpitala. W mroźne dni Straż Miejska dostarczała 
bezdomnym ciepły posiłek. W razie potrzeby wzywano pomoc medyczną. Informowano także 
o możliwości bezpłatnego uzyskania odpowiedniej odzieży, kocy i żywności. W sytuacjach gdy 
miejsce pobytu umożliwiało przeprowadzenie wywiadu środowiskowego osoby bezdomne 
mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z OPS na opał, żywność, leki lub inne 
potrzeby. 

 
Zadanie zrealizowane w ramach pracy etatowej, bez dodatkowego nakładu środków. 
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3. Środowiskowy program rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od 
alkoholu „Razem łatwiej” 

 
S rodowiskowy Program Rehabilitacyjny „Razem Łatwiej“ jest realizowany w Os rodku Pomocy 
Społecznej Praga-Południe od 2001 roku. Gło wnymi działaniami podjętymi przez 
realizatoro w Programu w 2016 roku była indywidualna pomoc konsultacyjno – terapeutyczna 
osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin a takz e grupowe formy 
wsparcia i terapii w tym warsztaty wyjazdowe. 
Program był realizowany w ramach trzech moduło w: Edukacyjnym, Rozwojowym 
i Wsparciowo-Integracyjnym. 
 
Moduł edukacyjny stanowił podstawowy element wprowadzający do obszaru pracy nad 
sobą w kierunku motywacji do zmiany. Odkrywał i uzmysławiał tematykę uzalez nienia, 
rzeczywistą skalę problemu. Miał zadanie  systematyzowac  i precyzowac  zakres posiadanej 
wiedzy. 
W 2016 roku zrealizowano zajęcia edukacyjne dotyczące uzalez nien  dla dwo ch grup 
uczestniko w Programu „Wychodzenie z Bezdomnos ci. Kaz da z nich odbyła po trzy spotkania 
z terapeutą uzalez nien . Zajęcia będą kontynuowane w 2017. 
 
Moduł rozwojowy podnosił umiejętnos ci społeczne. Koniecznos c  rozwoju osobistego 
stanowiła integralną częs c  w procesie zdrowienia oso b uzalez nionych od alkoholu. Potrzeba 
zmiany oraz moz liwos c  jej zrealizowania, obok abstynencji, jest fundamentem zatrzymującym 
niszczące działanie choroby. Stanowi podwalinę rozwaz an  na temat własnych moz liwos ci 
i ograniczen , uzmysławia zakres zmian oraz słuz y opracowaniu planu pozwalającego osiągnąc  
okres lone cele. 
W ramach modułu rozwojowego w 2016 zrealizowane zostały warsztaty „Budowanie 
poczucia własnej wartości” dla grupy 13 oso b w dniach 16-19 lipiec w gospodarstwie 
agroturystycznym „U Kowala” w Nieborowie. Całos c  zrealizowano podczas 20  godzin pracy 
warsztatowej kilkugodzinnych wycieczek rowerowych oraz wieczornych spotkan  
społecznos ci. 
Uczestnikami wyjazdowych zajęć warsztatów „Budowanie poczucia własnej wartości” były 
osoby biorące udział w zajęciach grupy wsparcia prowadzonej w tut. OPS, a także uczestnicy 
spotkań indywidualnych z terapeutami, którzy pracowali nad wspieraniem procesu 
zdrowienia. 
 
Moduł Wsparciowo-Integracyjny miał za zadanie wzbudzanie poczucia bliskości, 
rozumienia innych. Dodatkowe poszerzanie programu o włączanie do niego osób 
pozostających w bliskim kontakcie z uczestnikami programu sprzyjało pozbywaniu się 
poczuciu wstydu, izolowania się i pozostawania z nim. Wyjazdy połączone z grillowaniem, 
spotkania świąteczne oraz jubileuszowe, spełniały funkcję integracyjną, połączoną 
z nabywaniem umiejętności bycia z innymi oraz pokazywaniem zdrowych zasad i wzorców 
współżycia społecznego. W skład modułu wsparciowo – integracyjnego  weszły: 
 
Grupa wsparcia dla kliento w Os rodka Pomocy Społecznej uzalez nionych od alkoholu, kto rzy 
ukon czyli podstawowe programy terapii uzalez nien  w os rodkach lecznictwa odwykowego lub 
brali udział w spotkaniach indywidualnych z terapeutami. Były to osoby, kto re nadal chciały 
pracowac  nad utrzymaniem abstynencji i poszukiwały dro g i sposobo w na realizowanie tego 
załoz enia. 
 
W 2016 roku z zajęc  grupowych skorzystało 41 oso b. W 44 spotkaniach udział wzięły łącznie 
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484 osoby. Frekwencja bywała ro z na: od 4 do16 oso b na zajęciach. Program realizowany był 
w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej OPS Praga Południe przy ul. Paca 42 i stanowił 
stały element oferty Os rodka. Grupa wsparcia spotykała się raz w tygodniu. 
 
Na kaz dym etapie pracy z klientami uzalez nionymi od alkoholu, bądz  pijącymi go w sposo b 
ryzykowny a takz e członkami ich rodzin realizowane były indywidualne bądź rodzinne sesje  
terapeutyczne. W 2016 konsultant ds. uzalez nien  i terapeuta uzalez nien  przyjęli na 
konsultacjach indywidualnych 136 osób uzależnionych od alkoholu oraz 21 osób 
współuzależnionych bądz  DDA. Przeprowadzono łącznie 610 indywidualnych spotkań 
konsultacyjnych i terapeutycznych z osobami uzalez nionymi od alkoholu. Z członkami 
rodzin oso b uzalez nionych przeprowadzono 59 spotkań. Ponadto terapeuci podejmowali 
z pracownikami socjalnymi  9 spotkań interwencyjnych w domach kliento w. 
 
W roku 2016 grupę naszych odbiorco w stanowiły osoby, kto re korzystały i nadal korzystają 
z naszej pomocy, ale tez  zupełnie nowe, rozpoczynające proces, kierowane przez 
pracowniko w socjalnych dwo ch filii OPS, asystento w rodziny, pedagogo w czy pracowniko w 
socjalnych Działu Pomocy Specjalistycznej OPS.  
 
CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU : 11.048,01 zł, pokryty został ze środków własnych OPS 
 
 

4. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

PROJEKT SOCJALNY „POMOC OSOBOM I RODZINOM Z PROBLEMEM PRZEMOCY FENIX” 

 

Głównym założeniem projektu było zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom 
uwikłanym w przemoc poprzez wzmacnianie i rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej 
służb (policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, dzielnicowego zespołu 
rozwiązywania problemów alkoholowych) oraz działania o charakterze interwencji, 
poradnictwa, psychoedukacji, wsparcia i terapii. 
 
Odbiorcami projektu były osoby zarówno doznające jak i stosujące przemoc w rodzinie, osoby 
z problemem konfliktu w rodzinie zamieszkujące na terenie Dzielnicy Praga – Południe oraz 
profesjonaliści zajmujący się zawodowo problemem przemocy. 
 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
 
 Konsultacje psychologiczne w związku z przemocą i konfliktem 

Konsultacje ze specjalistami miały na celu rozpoznanie potrzeb, trudności i zasobów osób 
uwikłanych w problem przemocy, rozwijanie ich umiejętności rozumienia i asertywnego 
wyrażania siebie, udzielenie pomocy w formułowaniu zgodnych z ich własnymi 
wartościami celów życiowych, wyzwalanie i wspieranie motywacji do zmiany, radzenie 
sobie z problemami, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenie sobie 
z uzależnieniem i współuzależnieniem. Konsultanci psycholodzy i terapeuci Ośrodka 
w ciągu roku przyjęli w ramach poradnictwa specjalistycznego 381 klientów, z którymi 
przeprowadzono 1 038  spotkań indywidualnych. 
 

 Działania interwencyjne 
Działania interwencyjne wobec osób uwikłanych w przemoc prowadzone były głównie 
przez Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osobom będącym w kryzysie 
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w związku z przemocą w rodzinie (zarówno doświadczającym przemocy jak i stosującym 
przemoc) w ramach interwencji udzielano pomocy w formie poradnictwa 
i psychoedukacji oraz kierowania po dalszą pomoc.  
Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadził 146 interwencji wobec 
94 osób umieszczając m.in. 13 osób doznających przemocy z 6 rodzin w ośrodkach 
interwencyjnych. 
 

 Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy 
W zajęciach uczestniczyły osoby dotknięte przemocą, z rodzin w których uruchomiona 
została procedura „Niebieskie Karty” oraz osoby zagrożone przemocą. Spotkania 
zrealizowano w dwu edycjach (w maju i w październiku 2016 r.) raz w tygodniu. Ogółem 
odbyło się 8 spotkań w łącznym wymiarze 12 godzin zegarowych. Wzięło w nich udział 
13 osób.  

 
 Grupa edukacyjno – rozwojowa dla osób z doświadczeniem przemocy 

Grupa edukacyjno-rozwojowa skierowana była do kobiet, które doświadczyły przemocy 
w rodzinie. Prowadzona była systematycznie, raz w tygodniu w dwu edycjach: wiosenno-
letniej (18 spotkań) i jesienno-zimowej (11 spotkań) przez dwu psychologów 
zatrudnionych w OPS. Łącznie odbyło się 72, 5 godz. zegarowe zajęć. Uczestniczyło 
w nich 17 pań. 
Spotkania grupowe umożliwiły uczestniczącym w nich kobietom pracę nad 
indywidualnymi doświadczeniami w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Pozwoliły 
odreagować przykre emocje, uporządkować myśli i odczucia. Pomogły przyglądać się 
przemocowym schematom i dawały możliwość uczenia się reakcji alternatywnych. 
Szczególnie osobom uczestniczącym systematycznie pozwoliły nabyć umiejętności 
lepszego rozumienia siebie i dbania o siebie (w tym ochronę siebie i dzieci, radzenie sobie 
z przekraczaniem wobec nich granic). Zapewniły wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu 
zarówno bieżących problemów jak i trudności wynikających z wcześniejszych 
doświadczeń związanych z przemocą w rodzinie. Umożliwiały uczestniczkom poradzenie 
sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych, zawodowych, kontaktach z instytucjami: szkołą, 
sądem, policją. Pomogły odzyskiwać poczucie wpływu, własnej zaradności i skuteczności. 
 

 Warsztaty „Asertywność” 
Warsztaty wzmacniające umiejętność asertywnego, satysfakcjonującego wyrażania 
własnego stanowiska, potrzeb i oczekiwań, obrony swoich granic psychologicznych 
zostały przeprowadzone w maju 2016 r. przez psychologa i pedagoga OPS.  Obejmowały 
16 godzin zajęć, uczestniczyło w nich 10 kobiet.  
Dostarczenie wiedzy, pobudzenie do autorefleksji a zwłaszcza przećwiczenie 
problematycznych sytuacji pozwoliło uczestniczkom uzyskać nową perspektywę i inne 
spojrzenie na swoje trudności, dodało otuchy i nadziei, wzmocniło ich osobiste 
kompetencje. Mimo dużej gotowości pań do pracy nad osobistymi sytuacjami, ze względu 
na ograniczony czas nie udało się zaspokoić wszystkich potrzeb. 

 
 Warsztaty „Zarządzanie budżetem” 

Warsztaty pn. „Zarządzanie budżetem” zostały skierowane do kobiet, które doświadczyły 
przemocy w rodzinie (w tym w formie ekonomicznej) i borykały z poważnymi 
trudnościami bytowymi, materialnymi. Przeprowadzone zostały w kwietniu przez 
pedagoga OPS. Obejmowały 5 godzin zegarowych. W warsztatach uczestniczyło 10 pań.  
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 Warsztaty „Rodzicielstwo bez przemocy” 
Warsztaty skierowany był do kobiet, które doświadczyły przemocy i są matkami dzieci 
w różnym wieku, które były świadkami przemocy lub też były jej bezpośrednimi ofiarami. 
Stanowiły odpowiedź na zgłaszane przez klientki potrzeby bycia dobrym rodzicem mimo 
własnych traumatycznych doświadczeń oraz wobec nacechowanych przemocą 
doświadczeń dziecka.  
Warsztat w łącznym wymiarze 36 godzin zegarowych został zrealizowany przez 
dwóch psychologów OPS. Wzięło w nim udział 16 kobiet. 

 
 Warsztat „Inspiracje” 

Warsztat skierowany był do kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie i miały 
trudności z wyrażaniem siebie, panowaniem nad emocjami w sytuacjach publicznych. 
Zrealizowano 8 godz. zegarowych zajęć. Warsztaty koncentrowały się na pracy nad 
świadomym posługiwaniem się głosem (dykcja, artykulacja, oddech), przekazywaniem 
emocji za pomocą mowy ciała (postawą ciała i gestem), radzeniem sobie ze stresem.  
Łącznie w zajęciach warsztatowych uczestniczyło 8 kobiet. Wszystkie z satysfakcją 
podkreślały znaczenie warsztatów dla ich rozwoju osobistego – szczególnie w obszarze 
panowania nad głosem, postawą ciała, wzmacniania pewności siebie. 

 
 Spotkania integracyjne  

W ciągu roku 2016 zorganizowano dwa spotkania o charakterze integracyjnym. 
Uczestniczyły w nich zarówno kobiety, które aktualnie korzystały z różnych form pomocy 
grupowej oraz te, które brały udział w zajęciach grupowych w poprzednich edycjach 
a w obecnym czasie potrzebowały okresowego wsparcia i wzmocnienia. 
wzięło w nich udział 14 pań. Spotkania przygotowały i prowadziły psycholożki 
prowadzące grupę edukacyjno-rozwojową dla osób z doświadczeniem przemocy. 

 Opieka dla dzieci  
Opieka dla dzieci w wieku 1- 8 lat została zorganizowana równolegle do spotkań grupy 
edukacyjno - rozwojowej oraz warsztatów tematycznych. Obok ułatwienia udziału 
w spotkaniach kobietom wychowującym małe dzieci, którym nie były w stanie zapewnić 
na ten czas opieki, istotne było wsparcie i pomoc samym dzieciom. 
Łącznie opieką z elementami terapii i wspomagania rozwoju objęto 19 dzieci 
zapewniając im ogółem 137, 5 godz. zegarowych zajęć, w tym 45 godz. o charakterze 
terapeutyczno-rozwojowym. 

 Grupy zabawowe 
Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 
zorganizowano i przeprowadzono 3 grupy zabawowe – wspólne dla 
rodziców/opiekunów i dzieci po doświadczeniu przemocy w rodzinie. Przeprowadził je 
przeszkolony przez Fundację pedagog. Spotkania odbyły się w grudniu 2016 r. W sumie 
zrealizowano 6 godzin zegarowych zajęć. Łącznie wzięło w nich udział 
9 rodziców/opiekunów i 5 dzieci.  
Były dla rodziców/opiekunów okazją do wspólnego, atrakcyjnego spędzenia czasu 
z dzieckiem,  inspirowały do  ciekawych, twórczych a zarazem prostych zabaw 
i aktywności. 
 

 Warsztat wyjazdowy „Radzenie sobie z problemami” 
Warsztat został przeprowadzony w lipcu 2016 r. przez dwóch psychologów OPS. Wzięło 
w nim udział 9 kobiet (w tym jedna z małym dzieckiem, któremu nie była w stanie 
zapewnić innej opieki). Wszystkie uczestniczki doznały przemocy domowej i korzystały 
z grupowych lub indywidualnych form pomocy w ramach projektu. Warsztat 
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zrealizowano w formie wyjazdowej - w Konstancinie Jeziornej. Organizator pobytu został 
wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Zajęcie prowadzili dwaj psychologowie OPS. 
Ogółem podczas trzech dni zrealizowane zostały 24 godziny zegarowe warsztatów oraz 
dodatkowo w ramach tzw. czasu wolnego - zajęcia aktywizujące. 

 
 Szkolenie dla kierowników zespołów środowiskowych 

Szkolenie „Koordynowanie pracy grupy roboczej i budowanie planu pomocy rodzinie 
z problemem przemocy” zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2016 r. 
Uczestniczyło w nim 7 kierowników zespołów pracy środowiskowej OPS. Celem szkolenia 
było przygotowanie ww. osób do pełnienia roli koordynatorów grup roboczych 
realizujących procedurę „Niebieskie Karty”. Tematyka obejmowała zagadnienia związane 
ze zjawiskiem przemocy oraz prowadzenia grup roboczych powoływanych na wniosek 
zespołu Interdyscyplinarnego. Zrealizowano 24 godziny zegarowe szkolenia.  
Szkolenie, dostarczając niezbędnej wiedzy oraz poszerzając umiejętności prowadzenia 
grup roboczych, podniosło kompetencje kierowników i pomogło przeformułować 
dotychczasowy sposób powoływania i funkcjonowania grup roboczych.  

 
 Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga Południe m. st. 
Warszawy 
W roku 2016 podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 
obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy. Obok środków finansowych wymagała ona zaangażowania osób - 
pracowników Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie OPS. Obsługa 
obejmowała: 
 prowadzenie komputerowej bazy danych zawartych w „Niebieskich Kartach”  (w 2016 

roku kontynuowano 201 procedur z poprzednich lat oraz wszczęto 310 nowych); 
 przyporządkowywanie korespondencji przychodzącej do konkretnych spraw (notatki 

służbowe uzyskanie nt rodziny, ustalenia poszczególnych służb); zespół obsługiwał 
korespondencję dotyczącą realizacji procedur „Niebieska Karta” w 473 rodzinach; 

 przygotowywanie części korespondencji na podpis przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego: pisma o udzielenie informacji, pisma o powołaniu grup 
roboczych, zawiadomienia do sądu i prokuratury, informacje o zakończeniu 
procedury „Niebieskie Karty”; 

 prowadzenie rejestru spraw zakończonych (w roku 2016 zakończono 291 procedur 
„Niebieskie Karty”); 

 przygotowywanie sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 
(sprawozdanie z realizacji procedury „Niebieskie Karty” dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla 
Prezydenta m.st. Warszawy), 

 organizowanie i wspomaganie pracy grup roboczych (w 2016 roku powołano 60 
nowych grup roboczych, ogółem odbyło się 206 spotkań grup roboczych). 

 
Dodatkowo Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przygotował sprawozdania 
z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016 w dzielnicy Praga Południe oraz sprawozdanie 
z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres styczeń-
grudzień 2016. 

 
Koszt projektu „Fenix” wyniósł 18 235,88 zł; pokryty został ze środków OPS.  
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5. PROGRAM „WOLONTARIAT W OPS” 
 

 

Program „Wolontariat w OPS” został uruchomiony w 1999 roku celem uzupełnienia 
i wzbogacenia oferty kierowanej do osób zgłaszających się po pomoc. 
 

Założenia i cele Programu 
 

 Poszerzenie świadczonych przez OPS form pomocy dla ludzi starszych, 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży mających problemy w nauce, w kontaktach 
z rówieśnikami i otoczeniem, poprzez korzystanie z pomocy wolontariuszy; 

 Aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez włączanie mieszkańców do niesienia 
pomocy w najbliższym otoczeniu; 

 Integracja mieszkańców wokół lokalnych problemów społecznych. 
 

W 2016 roku w programie „Wolontariat w OPS” uczestniczyło 38 wolontariuszy 
w wieku od 16 do 67 lat. Spośród nich 28 osób rozpoczęło współpracę z OPS od 2016 roku. 
Współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze to przede wszystkim studenci, młodzież szkolna, 
osoby aktywne zawodowo i renciści nieodpłatnie i dobrowolnie poświęcający swój czas pracy 
społecznej. 
 

 Rekrutacja wolontariuszy 
 

Nabór wolontariuszy jest prowadzony stale poprzez ogłoszenia w internecie, na stronie 
internetowej OPS, facebooka, wyszukiwanie odpowiednich osób zgłaszających gotowość do 
pracy wolontaryjnej w ogólnopolskiej bazie www.wolontariat.org.pl, współpracę z kołami 
wolontariatu na wyższych uczelniach, w szkołach średnich, gimnazjach, bursach szkolnych, 
internatach, kontakty osobiste wolontariuszy i pracowników OPS. 
 

Projekty na rzecz osób potrzebujących zrealizowane w ramach programu 
 

 Pomoc osobom starszym 
Z pomocy tej skorzystały 4 osoby samotne, starsze lub niepełnosprawne, nie mające 
wsparcia w rodzinie. Zadaniem wolontariuszy była przede wszystkim: pomoc w wyjściu 
na spacer, do lekarza, w załatwianiu spraw urzędowych, dotrzymanie towarzystwa, 
rozmowy, głośne czytanie, umożliwianie wizyt w placówkach kulturalno-oświatowych. 
Wolontariusze odwiedzali klientów 1 lub 2 razy w tygodniu; 

 

 Pomoc dzieciom i młodzieży mającej trudności w nauce: 
Z pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych oraz w odrabianiu bieżących lekcji 
skorzystało 23 dzieci. W projekcie uczestniczyło 15 wolontariuszy, którzy średnio 2 razy 
w tygodniu pomagali dzieciom w nauce języków obcych, matematyki, fizyki i chemii. 
Ponadto do zadań wolontariuszy należało motywowanie ich do nauki; 
 

 Pomoc w organizacji projektów realizowanych w OPS 
Świadczenie polega na współprowadzeniu zajęć grupowych dla uczestników projektów 
lub organizacji czasu dzieciom na terenie OPS podczas gdy rodzic bierze udział 
w zajęciach: 

 
  

http://www.wolontariat.org.pl/
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DZIAŁANIA OPS NA RZECZ WOLONTARIUSZY 

 

W trakcie wykonywania zadań wolontariusze napotykają na różne trudności. Ich praca 
wiąże się z dużymi obciążeniami emocjonalnymi. Dlatego niezmiernie istotne jest 
motywowanie ich do dalszej pracy i dbałość, by nie ulegli wypaleniu.  

 
W 2016 roku dla wolontariuszy zorganizowano: 

 Spotkania w Klubie Wolontariusza 
W 2016 r. odbyły się spotkania z wolontariuszami, w których uczestniczyło łącznie 12 
wolontariuszy. Podczas spotkań w Klubie omawiane były bieżące sprawy i trudności, 
z którymi wolontariusze spotykają się w środowisku. 
 

 Szkolenie dla wolontariuszy  
W dniu 5 listopada 2016r. zostało zorganizowane szkolenie dla wolontariuszy 
„Komunikacja wolontariuszy z klientem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – 
Południe oraz ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem”. 
Podczas warsztatów uczestnicy doskonalili swoje umiejętności dotyczące komunikacji 
z podopiecznymi. 
 

 Wyjście integracyjne dla wolontariuszy  
W dniu 25 listopada 2016r. wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem mieli okazję do 
zintegrowania się i poznania podczas wspólnego wyjścia do Teatru 6 Piętro na 
przedstawienie pt. „Bóg mordu”. 
 

 Uroczyste obchody Dzielnicowego Dnia Wolontariusza 
W dniu 1 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. 
Siennickiej 15 odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Uroczystość 
została zorganizowana przez partnerstwo instytucji, organizacji i szkół z terenu Pragi-
Południe m.in.: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL, Centrum Promocji Kultury oraz liczne organizacje pozarządowe 
i placówki oświatowe.  

 
Koszt realizacji programu wyniósł 2 948,29 zł, pokryty został ze środków własnych 
OPS. 
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6. PROGRAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ 
 

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe zamieszkuj 74 rodziny romskie (286 osób). Wielu z nich 
znajduje się w kręgu oddziaływań socjalnych z powodu różnego rodzaju dysfunkcji. Przyczyną 
trudności w funkcjonowaniu rodzin romskich są braki edukacyjne oraz wyobcowanie 
społeczne wynikające w dużej mierze z poczucia odrębności narodowej. 
Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc przeciwdziałać tej sytuacji od 2004 roku prowadzi 
działania skierowane do społeczności romskiej. Działania te mają charakter kompleksowy 
i mają na celu niwelowanie różnic zarówno kulturowych jak i edukacyjnych oraz integrację ze 
społeczeństwem polskim.  
W roku 2016 zrealizowano następujące programy na rzecz społeczności romskiej: 
 „Asystent Romski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe”, 

 „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci z rodzin romskich i polskich. 
 

1. Asystent romski w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Praga – Południe”, 

Celem pracy asystenta romskiego jest poprawa funkcjonowania społeczności romskiej 
w środowisku oraz dopasowywanie pomocy konkretnym rodzinom do zdiagnozowanych 
potrzeb. Do zadań asystenta, oprócz regularnych dyżurów, należało: 

 

• Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie rozpoznawania środowisk romskich 
i ich potrzeb; ułatwiania klientom romskim załatwiania spraw urzędowych 
(kompletowania dokumentów, wypełniania wniosków);opracowywania planów 
długofalowej pracy na rzecz Romów. 

 

• Współpraca ze szkołami na terenie Pragi Południe w zakresie motywowania rodziców 
i opiekunów romskich do realizowania przez ich dzieci obowiązku szkolnego; wspólne 
z nauczycielami i pedagogami szkolnymi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu 
z rodzinami uczniów pochodzenia romskiego; rozpoznawania i ustalania potrzeb dzieci 
romskich w zakresie braków edukacyjnych; motywowania rodziców i opiekunów dzieci 
romskich do zgłaszania ich do zajęć reedukacyjnych i wyrównawczych; pozyskiwania 
wolontariuszy pomagających młodym Romom w nauce i wprowadzanie ich 
w środowiska. Pełnione były regularne dyżury na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 
91 (Szkoła Podstawowa nr 240 i Gimnazjum nr 100), gdzie uczy się tam obecnie 21 
Romów. Asystent romski pozostawał w stałym kontakcie z pedagogami oraz 
nauczycielami również z innych szkół i służył pomocą.  

 
• Współpraca z koordynatorem i pedagogami ulicy realizującymi projekt „Dwie kultury – 

jedno podwórko” w zakresie: rekrutacji uczestników na zajęcia; motywowania członków 
społeczności romskiej do aktywnego spędzania czasu z dziećmi i angażowania się 
w pracę edukacyjną w domu; omówienia postępów oraz trudności w nauce u dzieci 
romskich; pomocy w organizacji imprez okolicznościowych oraz dłuższych 
(kilkudniowych) wycieczek. 

 
Działaniami edukacyjno – wspierającymi objęto 58 rodzin romskich zamieszkujących na 
terenie Pragi Południe, tj. 234 osoby (48 mężczyzn, 78 kobiet  i 108 dzieci).  Ponadto 
współpracowano z 15 rodzinami romskimi zamieszkującymi poza terenem Dzielnicy, tj.15 
osób (5 mężczyzn i 10 kobiet). Osoby te wymagały wypełniania wniosków o sporządzenie 
dokumentów, pozwów do Sądu, zasiłków i świadczeń rodzinnych, pomocy w uregulowaniu 
spraw meldunkowych oraz informacji o możliwościach rozwiązania innych zgłoszonych 
problemów. 
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2. Program „Dwie kultury – jedno podwórko - 2016 rok” dla dzieci z rodzin romskich 

i polskich 

Głównym celem programu było wsparcie zadań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwój 
indywidualnych umiejętności dzieci polskich i romskich. Program realizowano w okresie od 
marca do grudnia 2016 r. Zajęcia opiekuńczo–wychowawcze i edukacyjne dla dzieci były 
realizowane metodą pedagogiki ulicy w okresie od marca do grudnia 2016 r. w łącznym 
wymiarze 520 godzin. Prowadziło je dwóch zatrudnionych z zewnątrz streetworkerów, 
których wspomagali w zakresie prowadzenia części zajęć i w okresie wakacyjnym psycholog 
i etatowi pracownicy OPS: koordynator programu oraz asystent romski.  
 
Praca pedagogów ulicy rozumiana była jako: gotowość do udzielania pomocy i porad 
dzieciom i ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych; bycie „pozytywnym dorosłym” 
i moderatorem dobrych zachowań; integracja grupy – praca metodami pedagogiki zabawy 
i animacji  środowiska; motywowanie do zmiany zachowań ze szkodliwych na prozdrowotne; 
organizowanie zajęć sportowych; organizowanie wyjść do różnych miejsc kultury np. kin, 
teatrów, muzeów; organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych i innych; organizowanie 
dożywiania dzieci – zakup usług gastronomicznych, prowadzenie zajęć kulinarnych; 
reedukacja – pomoc w odrabianiu prac domowych i wyrównywaniu zaległości szkolnych; 
nawiązanie i stałe utrzymywanie kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci; współpraca 
z instytucjami i osobami mogącymi wpływać na poprawę funkcjonowania podopiecznych, 
w tym w szczególności nie przerywanie edukacji szkolnej.  W roku szkolnym zajęcia z dziećmi 
odbywały się średnio 2 x w tyg. w godzinach popołudniowych, natomiast w okresie wakacji 
były to całodzienne lub kilkudniowe wycieczki.  

 
Realizowane dla dzieci zajęcia (zwłaszcza odbywające się podczas dłuższych wycieczek) 
kształtowały wrażliwość, uczyły współpracy, budowały wytrwałość, odwagę oraz były okazją 
do nabycia umiejętności i kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu. 
Zajęcia były okazją do przeżycia wyjątkowych, pozytywnych emocji, wzmocniły poczucie 
własnej wartości. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z samymi sobą w realnych sytuacjach 
podwyższonego ryzyka, zapoznali się z tzw. alternatywnym zwiedzaniem.  
Taka forma spędzanego wspólnie czasu wpłynęła na poprawę współdziałania w grupie, 
nastawienia na wspólny cel, a także podniosła poczucie własnej skuteczności oraz 
kompetencji. 
 
Współpraca z rodzinami 
Rodziny dzieci uczestniczących w projekcie zostały objęte pomocą pracowników socjalnych, 
asystentów rodziny (w przypadku rodzin polskich) i asystenta romskiego (w przypadku 
rodzin romskich). 
Praca asystentów rodziny/pracowników socjalnych/asystenta romskiego to: wspieranie 
rodziców w podejmowaniu konstruktywnych działań wychowawczych na rzecz swoich 
dzieci; motywowanie rodziców do podejmowania współpracy z instytucjami i organizacjami 
z lokalnego systemu wsparcia i pomocy; podnoszenie przez rodziców umiejętności 
wychowawczych. 
W zajęciach programowych uczestniczyło łącznie 66 dzieci w wieku od 6 – 15 lat (28 z rodzin 
romskich, 38 z rodzin polskich) oraz ich rodziny zgłoszone przez pracowników socjalnych, 
asystentów rodziny i asystenta romskiego.  
 
Koszt realizacji programu w wys. 147 088,05 zł pokryty był ze środków otrzymanych z dotacji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności 
Romskiej w Polsce. 
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3. Program „Poznaj Świat Romów” 
 

Głównym zadaniem w ramach projektu było przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród 
pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycieli, pedagogów, psychologów 
szkolnych oraz urzędników i pracowników instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz 
społeczności romskiej. Celem było poznanie kultury i obyczajowości romskiej wśród lokalnej 
społeczności polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju i edukacji dzieci 
romskich) oraz integracja i edukacja profesjonalistów z terenu Dzielnicy Praga – Południe 
oraz innych dzielnic, w których zamieszkują Romowie w celu wypracowania w kolejnych 
latach spójnego lokalnego systemu wsparcia na rzecz społeczności romskiej. 

Projekt „Poznaj Świat Romów” składał się z konferencji i warsztatów, które zainicjowały 
współpracę i integrację środowisk profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi 
romskimi.  

Konferencja została zorganizowana w dniu 3 czerwca 2016r. w Centrum Promocji Kultury 
Praga – Południe przy ul. Podskarbińskiej 2. Celem głównym konferencji było poznanie 
kultury i obyczajowości romskiej wśród społeczności polskiej (ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości rozwoju i edukacji dzieci romskich) oraz bezpośrednie spotkanie 
profesjonalistów ze społeczności romskiej z profesjonalistami z terenu miasta stołecznego 
Warszawy. Odbiorcami byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej (konsultanci, pracownicy socjalni) oraz pracownicy instytucji 
i organizacji pracujących z/na rzecz środowisk romskich. Łącznie w konferencji uczestniczyły 
94 osoby.  

Warsztaty szkoleniowe dla profesjonalistów. W ramach projektu odbyły się 3 warsztaty: 
dla pracowników socjalnych, dla nauczycieli i dla pracowników OPS, Urzędu, Oświaty 
 

Liczba osób objętych pomocą w ramach realizowanego zadania, w tym osób ze 
społeczności romskiej: 150 osób  

Koszt realizacji programu w wys. 18 302,40 zł pokryty był ze środków otrzymanych 
z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji 
Społeczności Romskiej w Polsce. 
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XI. INNE ZADANIA 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-
POŁUDNIE 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają w m.st. Warszawa od dnia 1 stycznia 2016 r. 
Zostały powołane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej oraz  na podstawie Zarządzenia Nr 10/2016 Prezydenta 
Warszawy z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w m.st. Warszawie.  
Na terenie Dzielnicy Praga - Południe w roku 2016 działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej, usytuowane przy Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. Warszawy: w Filii nr I przy ul. 
Paca 42 oraz w Filii nr II przy ul. Walecznych 59 
Dyżury prawne w ww. punktach pełniły 4 osoby. 
Punkt przy ul. Walecznych 59 prowadzony był przez prawników zatrudnionych na podstawie 
umów zawartych z Biurem Prawnym Urzędu m.st. Warszawy. 
Punkt przy ul. Paca 42 prowadzony był przez prawników zatrudnionych przez Fundację 
United Way Polska, wyłonioną do realizacji zadania przez Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st. Warszawy. 
Koordynatorem nieodpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy jest pracownik OPS Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  
Prawnicy dyżurujący w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przyjmowali klientów 
zgodnie z uprawnieniami określonymi w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 
W okresie styczeń – grudzień 2016 r. udzielono 1176 porad prawnych. 
 

Dotacja z Budżetu Wojewody na realizację zadania w 2016 roku  w wysokości 3294,00 
zł. 
 

KONTROLA ZARZĄDCZA 

Zgodnie z art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz.885 z późn. zm.) w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. 
Warszawy funkcjonuje kontrola zarządcza. Zadanie to realizowane jest w oparciu 
o następujące akty prawne: 
 

 załącznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (D. Urz. 
MF z 30 grudnia 2009r. Nr 15 poz.84 ), 

 Zarządzenie nr 1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11  
października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście 
stołecznym Warszawie. 

 Zarządzenie nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 
2015 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem m.st. Warszawie, 

 
Od dnia 1 marca 2016 r. w Ośrodku obowiązuje Zarządzenie nr  10/2016 Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia 
procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. 
Warszawy. Zgodnie z wymogami sporządzane są: Rejestr Ryzyka, Raport Ryzyka, Rejestr 
Incydentów. Przeprowadzana jest również samoocena kontroli zarządczej a na jej podstawie 
sporządzana jest Informacja o stanie kontroli zarządczej na dany rok.  
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XII. KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W OPS W 2016 R. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga – Południe m. st. Warszawy w roku 2016 podlegał czterem,  

niżej wymienionym kontrolom. Wyniki kontroli były pozytywne. 

 

l.p. Data kontroli Czego dotyczyły ?  Organ kontrolujący  
1.  01.02 - 26.02.2016  Kontrola – System zamo wien  

publicznych w Os rodku 
Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Praga – Południe  
m. st. Warszawy.  

Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy  
Biuro Kontroli 
ul. Marszałkowska 77/79 
00-683 Warszawa  

2.  18.04 - 29.04.2016  Audyt – Ocena stanu kontroli 
zarządczej w procesach dot. 
prowadzonej polityki 
kadrowej, zamo wien  
publicznych oraz 
dokumentowania operacji 
finansowych, w tym 
prowadzenia ewidencji 
s rodko w trwałych. 

Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy  
Biuro Audytu 
Wewnętrznego  
ul. Go rskiego 7,  
00-033 Warszawa  

3.  19.07 - 19. 08.2016  Kontrola – Proces 
przygotowania 
i przeprowadzenia zamo wien  
publicznych na realizację 
usług opiekun czych.. 

Burmistrz Dzielnicy Praga 
– Południe  
m.st. Warszawy 
ul. Grochowska 274, 
03-841  Warszawa  

4.  03.10 – 25.11.2016 Kontrola- Funkcjonowanie 
placo wek wsparcia 
dziennego dla dzieci 

Najwyz sza Izba Kontroli 
Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
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XIII. PODSUMOWANIE PLANY I POTRZEBY 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2016 roku objął  pomocą 9024 mieszkańców znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz pomoc materialną, niematerialną 
i prowadząc z nimi pracę socjalną na różnych poziomach zaawansowania. Około 50% 
wszystkich korzystających z pomocy społecznej to osoby objęte pogłębioną, specjalistyczną 
pracą socjalną. Charakterystyczną cechą rodzin objętych tego rodzaju pomocą jest 
wieloproblemowość, która wymaga podjęcia intensywnych, systematycznych 
i wielokierunkowych działań prowadzonych przez pracowników socjalnych. 
 
Specjalistyczna praca socjalna prowadzona jest również metodą projektów socjalnych, 
asystentury rodzinnej i poradnictwa specjalistycznego. Projekty socjalne na rzecz seniorów 
tworzone i realizowane są w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, a na rzecz pozostałych 
grup odbiorców – w Dziale Pomocy Specjalistycznej, przy oczywistym współdziałaniu i ścisłej 
współpracy z pracownikami socjalnymi. 
W roku 2016 uruchomiono specjalistyczne usługi dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w zachowaniu i w nauce. Zatrudnieni specjaliści: logopeda, pedagog specjalny i psycholog 
realizowali pracę indywidualna z dzieckiem w miejscu zamieszkania rodziny. Pracę 
prowadzono z 13 dzieci w wieku 3-13 lat w  okresie  wrzesień-grudzień 2016.  Ze względu na 
potrzeby rodzin i osiągnięte rezultaty bardzo wskazane jest kontynuowanie działań w roku 
2017. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w ubiegłym roku łącznie 25 projektów, w tym  11 
projektów na rzecz seniorów oraz 14  projektów na rzecz innych grup odbiorców m.in.: osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, 
dotkniętych przemocą, rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, w tym rodzin 
zastępczych. Szczegółowy wykaz projektów zawarty jest w Załączniku nr 1 do sprawozdania. 
 
Ponadto 100 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zostało objętych pomocą 
asystentów rodziny, z którymi prowadzono systematyczną, pogłębioną pracę socjalną.  
 
Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 1929 osób, z którymi przeprowadzono 7853 
konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, 
prawnych. 
 
Nowe zadania planowane do realizacji w roku 2017 przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy: 

 
 
Dynamika obecnych zmian przesuwa wiele osób i rodzin na margines życia publicznego. 
Wykluczenie części obywateli, mieszkańców lokalnej społeczności stanowi praktyczne 
wyzwanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w jaki sposób podejść do problemów 
w Południowo Praskiej społeczności, aby podnieść poziom bezpieczeństwa, jakość życia 
i włączyć jak najszerszą część społeczności znajdującej się w procesie wykluczenia 
społecznego do głównego nurtu życia zbiorowości, tych  którzy  aktywnie uczestniczą w życiu 
swoich naszej społeczności. To wyzwanie  przed którym stoi zespół specjalistów, 
pracowników socjalnych Ośrodka i zadania związane z integracją i spójnością społeczną. 
Podjęcie wszelkich wysiłków, aby uniezależnić klientów od ograniczeń, pozbawiających ich  
możliwości rozwoju i pełnej aktywności społecznej. 
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To wyzwanie przekłada się na plany Ośrodka w  2017 roku: 
 
1. Złożyć wnioski i realizować projekty ze środków europejskich w ramach Osi 

priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020: 

a) PROJEKT „ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ” złożony w grudniu 2016 r. w konkursie nr 
RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 przeznaczony dla 30 osób bezdomnych i 20 osób 
bezrobotnych III profilu pomocy. Wartość projektu 526 647,50 zł. Projekt przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną, jest obecnie w fazie negocjacji merytorycznej przed 
podpisaniem umowy. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od lipca 2017 do 
grudnia 2018 r. i będzie skoncentrowana na aktywizacji społecznej społeczno-
zawodowej prowadzonej przez Klub Integracji Społecznej OPS w Porozumieniu 
z Powiatowym Urzędem Pracy. 

b) PROJEKT „AKTYWNA RODZINA – PROGRAM WSPARCIA I AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-
ZAWODOWEJ RODZIN Z DZIEĆMI” złożony w lutym 2017 r. w konkursie nr 
RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 przeznaczony dla 50 rodzin korzystających 
z pomocy Ośrodka które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych (rodziny wielodzietne, ubogie rodziny z dziećmi, rodzice samotnie 
wychowujący dzieci). Wartość projektu 550 000 zł., realizacja przewidziana od 
listopada 2017 do października 2019 r. 
 

2. Złożyć wniosek na realizację projektu ze środków europejskich w ramach Osi 
priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 
9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – konkurs nr RPMA.09.02.01-
IP.01-14-036/17. W ramach projektu będziemy rozwijać środowiskowe usługi 
społeczne na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych, 
starszych i osób z niepełnosprawnościami. Przewidywana wartość projektu 800.000,00 
zł. 

 
3. Złożyć wniosek na realizację projektu „BĄDŹ CZUJNY NA PRZEMOC! ROZWÓJ – 

WSPÓŁPRACA-EDUKACJA” w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie 
jednostek Samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Projekt o wartości 100 000 zł będzie skierowany będzie do osób 
z doświadczeniem przemocy (ok. 100 os.) oraz specjalistów działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy (pracownicy służby zdrowia i pracownicy OPS – ok. 100 os.) 

 
4. Wdrożyć w Ośrodku MODEL ROZDZIELENIA PRACY SOCJALNEJ OD POSTĘPOWAŃ 

ADMINISTRACYJNYCH. Dotychczasowy podział zadań i obciążenie czynnościami 
administracyjnymi powoduje, że pracownicy socjalni nie są w stanie przeznaczyć 
wystarczającego czasu na pracę socjalną. Taki stan rzeczy wydłuża i utrwala 
uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej. Rozdzielenie tych zadań przyczyni się 
przede wszystkim do sytuacji, w której wyznaczeni pracownicy socjalni będą realizować 
wyłącznie pracę socjalną – szczególnie wobec osób i rodzin, w których występuje 
kumulacja problemów. Wymaga to intensywnej pracy z osobą/rodziną, motywowania 
do zmiany, możliwości zbudowania silniejszej relacji z klientem, tworzenia zaufania, 
poczucia bezpieczeństwa, lepszego poznania potrzeb klientów, indywidualnego 
podejście do klienta. Taka organizacja pracy przyczyni się do bardziej rzetelnej diagnozy 
problemów, potrzeb i potencjału klientów Ośrodka oraz ustalenia dla nich właściwych 
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kierunków pracy co zwiększy skuteczność działań Ośrodka i uniezależnienie się od 
pomocy społecznej. 

 
5. W 2017 roku OPS planuje uruchomić (od 1 marca 2017 r.) KLUB INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ. Stanowić on będzie wyspecjalizowaną jednostkę w ramach struktury 
Ośrodka, zarejestrowaną przez Wojewodę Mazowieckiego. KIS będzie prowadził usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym wobec osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. 

 

 
6. Ośrodek planuje także przeformułować działalność DZIENNYCH DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ, aby mogły objąć swoimi działaniami szerszą niż do tej pory grupę osób 
starszych wymagających wsparcia środowiskowego. Plany te związane są ze 
swobodniejszym dostępem do usług placówki, czy do wybranych zajęć dla seniorów.  
 

7. Kontynuować realizację rozpoczętego w styczniu 2016 r. zadania koordynacji Punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazanych do realizacji przez Burmistrza Dzielnicy 
Praga – Południe. 

 

  
Ponadto w 2017 r. Ośrodek planuje  kontynuować większość realizowanych w latach 
ubiegłych  projektów adresowanych do rodzin problemowych, osób starszych, bezrobotnych 
czy osób bezdomnych, a także opiekunów osób zależnych. 
Część wyżej wymienionych zadań zrealizowana będzie dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych (środki europejskie, dotacje ministerstw) oraz w ramach działań 
prowadzonych przez etatowych pracowników Ośrodka. 
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XIV. ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Wykaz programów specjalistycznych realizowanych w Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

3. Organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne współpracujące z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

 


