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I. WSTĘP 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe jest usytuowany po prawobrzeżnej 

stronie miasta i realizuje zadania w drugiej pod względem liczby mieszkańców Dzielnicy 

Warszawy1. Obejmuje tereny przyłączone do Warszawy w XVIII, XIX i  i XX.  

 

Wykres nr 1. Mapa Dzielnicy Praga Południe 

 

http://www.bing.com/ 

 

Struktura demograficzna2 Dzielnicy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się 

następująco: 

 

Wykres nr 2. Struktura demograficzna 

 
 Źródło: Opracowanie własne. 

                                                             

1 Dane Główny Urząd Statystyczny, rok 2014 
2 Dane dot. struktury demograficznej pozyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy 

Praga – Południe 

76 779

94 050

Mężczyźni Kobiety

Struktura demograficzna mieszkańców Dzielnicy 

stan na 31.12.2017 r.
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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, powstają tu duże kompleksy mieszkaniowe z luksusowymi 

apartamentowcami. Wyjątkowym miejscem na Pradze‐Południe jest Saska Kępa – osiedle 

o zabudowie willowej z lat 20. i 30. XX wieku, w którym mieszkają artyści, architekci i prawnicy.  

Według Rankingu dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia zajmuje ona 9. 

miejsce wśród 19 dzielnic miasta. Dobrze wypada w rankingach atrakcyjności życia dla 

warszawskich singli (6. miejsce) i seniorów (5. miejsce). Gorzej jest w rankingu atrakcyjności życia 

dla rodzin z dziećmi (11. miejsce).  

Praga‐Południe to dzielnica położona w prawobrzeżnej części Warszawy. Obecnie dzielnica 

intensywnie się rozwija, powstają tu duże kompleksy mieszkaniowe z luksusowymi 

apartamentowcami.  

Praga‐Południe to licząca 170,83 tys. mieszkańców dzielnica Warszawy. Charakteryzująca 

się niekorzystną strukturą ludności pod względem ekonomicznych grup wieku w porównaniu 

z innymi dzielnicami. 

Dzielnica notowała ujemny przyrost naturalny (minus 0,5) przy niskiej liczbie urodzeń (10,9) 

w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy można zauważyć, że 

problemem dzielnicy był stosunkowo wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców. W 2015 r. 

oddano do użytkowania 6 mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa nowego mieszkania wyniosła 59,1 m2, tj. o 5,0 m2 mniej niż średnio w Warszawie. Na 

terenie dzielnicy znajdowało się 31,4 km ścieżek rowerowych, co w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców wyniosło 1,8 km. 

Praga-Południe posiada jedną z najwyższych gęstości zaludnienia w stolicy. Na 1 km2 

przypadają w niej 7 983 osoby.  

Problemem dzielnicy jest stosunkowo wysoki poziom bezrobocia. 

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:170,83. 

                                                             

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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Tabela nr 1. Struktura demograficzna mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 14 417 15 220 

19 - 59 47 906 - 

19 - 64 - 47 442 

60 - 89 30 539 - 

65 - 89 - 13 672 

>90 1 188 445 

Razem 94 050 76 779 

Łączna liczba mieszkańców:    170 829 

Źródło: Dane dot. struktury demograficznej pozyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich 

w Dzielnicy Praga – Południe.) 

 

Większość populacji dzielnicy stanowią kobiety przewyższając liczebnością mężczyzn 

zarówno w wieku produkcyjnym jak i poprodukcyjnym. Wyjątek stanowi grupa mieszkańców do 

18 roku życia.  

Wykres nr 3. Struktura demograficzna mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe wg wieku. 

 
Źródło:  Opracowanie własne.  
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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 fizycznym 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: 
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1. Pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu zamieszkania 

klienta, jak i na terenie Ośrodka: 

a) informacji na temat przysługujących uprawnień; 

b) bazy danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych 

i samopomocowych; 

c) pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych; 

d) kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie; 

e) pomocy w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, 

leczniczych i innych; 

f) konsultacji: 

• psychologicznych; 

• pedagogicznych; 

• prawnych; 

g) interwencji kryzysowej; 

h) psychoterapii indywidualnej; 

i) 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. 

2. Finansowej, m.in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, 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). 

3. Rzeczowej, np. przyznania: 

a) talonów obiadowych do jadłodajni; 

b) obiadów dla dzieci w szkołach; 

c) wypoczynku letniego dla dzieci; 

d) odzieży i obuwia w odpowiednim rozmiarze; 
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e) pośrednictwa w redystrybucji artykułów spożywczych i higienicznych, mebli i  i artykułów 

gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego. 

4. Usługowej: 

a) usługi opiekuńcze; 

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

- dla osób psychicznie chorych, 

- dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

5. Instytucjonalnej: 

a) 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; 

b) zapewnienie miejsca w prowadzonych przez Ośrodek Dziennych Domach Pomocy Społecznej 

i Domu Dziennego Pobytu Centrum Alzheimera; 

c) 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 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. 
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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 Administracyjno-Gospodarczy;  

− samodzielne stanowisko ds. kadr; 

− samodzielne stanowisko ds. prawnych. 

 

• 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 Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej OPS  

z siedzibą przy ul. Paca 42 (wejście A i C), w skład którego wchodzą: 

– Zespół wspierania Rodziny; 

– Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

– Zespół Projektów Socjalnych; 

– Zespół ds. Wspierania Samodzielności; 

– Zespół Asystentów Rodzinnych. 

 

• Klub Integracji Społecznej z siedzibą przy ul. Grochowskiej 259A 

 

• 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 31.12.2017 R. 

 

Tabela nr 2. Struktura zatrudnienia OPS Praga-Południe m.st. Warszawy. 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie na dzień 

31.12.2017 r. 

Liczba etatów Liczba osób 

1. Dyrektor  1 1 

2.  Kierownicy Filii 2 2 

3. Kierownicy Działów 5 5 

4. 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, psycholodzy, specjalista pracy 

z rodziną) 

W tym pracownicy socjalni: 

111,75 

 

 

 

 

 

69 

113 

 

 

 

 

 

69 

5. Pracownicy Działów Realizacji Świadczeń 9 9 

6. Pozostali pracownicy 

(w tym m.in.: księgowość, dział 

administracyjny, 

samodzielne stanowisko ds. kadr, radca 

prawny) 

21,65 23 

7. DDPS-y 

 

14,25 16 

 Razem 164,65 169 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W roku 2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

zatrudnionych było łącznie 169 osób na 164,65 etatach, z czego w dwóch Dziennych Domach 

Pomocy Społecznej zatrudnionych było 16 pracowników na 14,25 etatach. 
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3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

DYREKTOR 

ZASTEPCA 

DYREKTORA 

 

FILIA NR 1 

 

FILIA NR 2 

DZIAŁ 

FINANSOWO 

KSIEGOWY 

SAMODZIELNE 

STANOWISKA 

 

DS. KADR 

 

RADCY 

PRAWNEGO 

ZESPÓŁ 

REALIZACJI 
ŚWIADCZEŃ 

 

DZIAŁ POMOCY 
ŚRODOWISKOWEJ 

ZESPÓŁ 

REALIZACJI 
ŚWIADCZEŃ 

 

DZIAŁ POMOCY 
ŚRODOWISKOWEJ 

 

 

 

OŚRODKI 

WSPARCIA 

DZIAŁ PROJEKTÓW 

SPOŁECZNYCH I 

POMOCY 

SPECJALISTYCZNEJ 

KLUB 

INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

 

SEKRETARIAT 

DZIENNY DOM 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

UL. WALECZNYCH 

DZIENNY DOM 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

UL. PACA 

 

DZIAŁ 

ADMINISTRACYJNO 

- GOSPODARCZY 
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 

 

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2017 R. 

 

Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna 

Plan 3 503 zł  Wykonanie  3 502,94 zł   tj. 100,00 % planu 

 

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 

Plan  3 503 zł   Wykonanie  3 502,94 zł   tj.  100,00 % 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 59 498zł  Wykonanie  59 498 zł   tj. 100,00 % planu 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan  59 498 zł  Wykonanie 59 498 zł    tj.  100,00 % 

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 28 558 920  zł  Wykonanie  28 178 991,78  zł  tj. 98,67 % planu  

 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan    1 514 323 zł  Wykonanie    1 449 454,82 zł,   tj. 95,72 %  

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania dwóch Dziennych Domów 

Pomocy Społecznej.  

W Dziennych Domach zatrudnionych jest 16 osób na 14,25 etatu (stan zatrudnienia  

na 31 grudnia 2017 roku). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domów w kwocie 1 093 610,36 zł, oraz wydatki 

rzeczowe w kwocie 355 844,46 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 
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pensjonariuszy, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z Dziennych Domów 

Pomocy Społecznej w 2017 roku korzystało 81 osób. 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Plan  81 374 zł   Wykonanie   79 123,04  zł,      tj. 97,23 % 

W ramach rozdziału OPS realizował dwa programy: 

• Program pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy  „Fenix”. 

Na realizację programu została wydatkowana kwota w wysokości  15 751,73 zł. 

• Program realizowany na podstawie porozumienia Nr 61/XIV/DPS/2017 z Ministerstwem 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bądź Czujny na przemoc!- Rozwój – Współpraca -

Edukacja” 

Na realizację programu została wydatkowana kwota w wysokości  63 371,31 zł 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej  

Plan  469 850 zł   Wykonanie   462 572,78 zł,      tj. 98,45 % 

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  

462 572,78 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla  995 osób pobierających 

świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Plan  3 606 949 zł   Wykonanie    3 545 368,08zł,  tj. 98,29 %   

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 

Plan  1 332 400 zł   Wykonanie   1 286 894,19 zł,  tj. 96,58 %   

W ramach rozdziału 85230 wydatkowano kwotę 1 286 894,19 zł na świadczenia społeczne 

z tytułu realizacji Rządowego Programu Dożywiania. 

Świadczenia wymienione poniżej tj. zasiłki celowe na żywność, obiady dla dorosłych 

i dzieci oraz zasiłki okresowe finansowane są z budżetu gminy jak i wojewody.  
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Tabela nr 3. Struktura wydatków z budżetu OPS w 2017 r. 

Rozdział Rodzaj świadczenia 
Liczba 

osób 

Kwota 

wydatkowana 

w zł 

Ogółem 

85214 – budżet gminy - zasiłki celowe 1 739 1 543 193,66 1 543 193,66 

Rządowy Program Dożywiania  

85230 – budżet wojewody 

 

85214 – budżet gminy  

 

85230 – budżet wojewody 

85214 – budżet gminy 

- obiady dla dorosłych 

 
274    779 986,28 

2 145 072,16 
- obiady dla dzieci 

 

 

442     226 336,00 

- zasiłki dożywianie    1 138 749,88 

Dożywianie poza programem 

85214 – budżet gminy 

- obiady dla dorosłych  96 231 980,00 
352 307,00 

- obiady dla dzieci 110 82 500,00 

- zasiłki na żywność  37 827,00  

85214 – budżet gminy - sprawienie pogrzebu 32 104 712,39 104 712,39 

85214 – budżet gminy - zasiłki okresowe   78 000,00 
621 027,06 

85214 – budżet wojewody - zasiłki okresowe 546 543 027,06 

  ogółem:     4 766 312,27 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku większą część przewidzianego budżetu 

przeznaczył na realizację Rządowego Programu Dożywiania – środki finansowe w wysokości  

2 145 072,16 zł, drugim co do wielkości świadczeniem były zasiłki celowe, na które przeznaczono 

1 543 193,66 zł. Kwota 65950 zł wydatkowana jako środki własne OPS stanowiła wkład własny do 

projektów „Odzyskać Przyszłość” i „Aktywna Rodzina” oraz realizowanych w OPS, 

a współfinansowanych z EFS.  

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan  5 457 000 zł    Wykonanie   5 416 321,90  zł,  tj. 99,25 %   

 

Tabela nr 4. Zasiłki stałe. 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 1066 5 416 321,90 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Plan  13 504 442 zł  Wykonanie   13 415 461,30 zł,  tj. 99,34 %   

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy 

mieszkańcom Dzielnicy Praga – Południe, przedstawiają się następująco: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 12 331 681,94 zł 

 w tym m. in.: wynagrodzenia 139,40 etatów pracowników oraz umowy zlecenia. 

-   wydatki rzeczowe          -      951 384,23 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. 

-   wydatki majątkowe                                                      - 132 395,13 zł 

w tym zakup samochodu Ford Transit Custom 2,0 TDCI 105KM oraz położenie okablowania  

i traktu światłowodowego w pomieszczeniach w budynku OPS przy ul. Walecznych 59  

w celu podłączenia do miejskiej sieci światłowodowej. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan 2 566 000 zł   Wykonanie   2 497 215,44 zł,  tj. 97,32 %   

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 2 241 564,94 

zł., jako zadanie wojewody – 255 650,50 zł. 

 

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców 

Plan  18 120 zł   Wykonanie   18 120  zł,   tj. 100 %   

Powyższa kwota została wypłacona jako zasiłki celowe na udzielenie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania 5 cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany  

na terytorium RP. 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan 458907 zł  Wykonanie   450 802,96 zł   tj. 98,23 % planu 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  297 839 zł  Wykonanie   294 885,89 zł,   tj. 99,01 %   

W  w/wym. rozdziale wydatkowano  kwotę  w  wysokości 294 885,89 zł, w tym na: 

• aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy – 65 673,14 zł. Zadanie  

to realizowane było przez Klub Integracji Społecznej, który funkcjonuje w Dziale Pomocy 

Specjalistycznej OPS (pomocą objęto 307 osób bezrobotne) oraz na organizację prac społecznie 

– użytecznych, w których udział wzięło 24 osoby;  

• ponadto 177 385,25 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; 

• Budżet Partycypacyjny - 51 827,50; 

W ramach Budżetu Partycypacyjnego Fundacja „Zwalcz Nudę” realizowała w roku 2017 

projekt „Klub dla Rodzin „Zwalcz Nudę”” mający na celu stworzenie przyjaznego miejsca dla 

rodzin i dzieci z terenu Pragi – Południe. 

Ponadto OPS realizował  dwa projekty unijne: 

• „Odzyskać Przyszłość” - 133 060,37 zł.  

Projekt skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem tj. osób 

bezdomnych i bezrobotnych. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 

uczestników. Działaniami projektu objętych jest 50 osób (20 bezrobotnych i 30 bezdomnych), 

którzy poprzez prace społecznie użyteczne, warsztaty, prace charytatywne, konsultacje 

indywidualne i warsztaty oraz zajęcia grupowe zwiększą swoje umiejętności i kompetencje 

funkcjonowania psychospołecznego. 

• „Aktywna Rodzina” - 22 856,70 zł.  
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 Projekt skierowany do rodzin z dziećmi, którego celem jest wzrost aktywności społeczno-

zatrudnieniowej i opiekuńczo-wychowawczej, a także wzrost umiejętności i kompetencji 

rodzicielskich. Uczestnikami projektu jest 50 osób (matek, ojców, rodziców), którzy poprzez 

realizację działań projektowych tj. warsztaty, wsparcie asystenta rodziny, zajęcia integracyjne 

i edukacyjne będą mogły zwiększyć swoja efektywność i skuteczność w procesie wychowawczym.  

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

Plan   683 118 zł   Wykonanie     626 206,25 zł           tj. 91,67 % 

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 2017 roku 8 asystentów rodziny oraz 1 lider asysty rodzinnej objęli wsparciem 73 rodziny (220 

dzieci). 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano  

626 206,25 zł, (z budżetu Wojewody i Funduszu Pracy 142 800 zł; z budżetu Gminy 483 406,25 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 7 rodzin wspierających, które obejmowały opieką  

14 dzieci. 

W roku 2017 doszło do zmiany w sposobie realizowania asystentury rodzinnej. Dotychczas 

funkcjonujący zespół wraz z liderem asysty został podzielony i przeniesiony z Działu Projektów 

Społecznych i Pomocy Specjalistycznej na Filie. Rozdzielnie to było związane z wdrożeniem 

modelu rozdzielenia pracy socjalnej, a jego celem było zintegrowanie działań pracowników 

socjalnych realizujących pogłębioną pracę socjalną w rodzinie z asystentami pracującymi z tymi 

rodzinami. Zarówno zmiany, jak też długotrwałe zwolnienia lekarskie dużej grupy asystentów 

spowodowały zmniejszenie liczby rodzin objętych oddziaływaniami, a przez to niepełną realizację 

planu.       
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Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu  

w działach 851, 852, 853 i 855 w 2017 r. w złotych 

 

Tabela nr 5. Analiza planu i wykonania budżetu 

Dział Rozdział 

Gmina Wojewoda Łącznie (G+W) % 

wykonani

e do planu 
plan wykonanie plan wykonanie plan Wykonanie 

755 

Wymiar 

sprawiedliwości 

75515 

Nieodpłatna pomoc 

prawna 

0  0 3 503 3 502,94 3 503 3 502,94      100 % 

851 

Ochrona zdrowia 

85195 

Pozostała  

działalność 

0 0 59 498 59 498 59 498 59 498 100% 

852 

 

Pomoc społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
1 508 607 1 444 688,16 5 716 4 766,66 1 514 323 1 449 454,82 95,72% 

85205 

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

81 374 79 123,04 0 0 81 374 79 123,04 97,23 % 

85213 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacone za 

osoby pobierające 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

0 0 469 850 462 572,78 469 850 462 572,78 98,45 % 
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85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne 

3 061 179 3 002 341,02 545 770 543 027,06 3 606 949 3 545 368,08 98,29 % 

85216 

Zasiłki stałe 
0 0 5 457 000 

5 416 321,9

0 
5 457 000 5 416 321,90 99, 25 % 

85219 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

12 274 931 
12 215 579,2

7 
1 237 973 

1 208 342,2

6 
13 512 904  13 423 921,53 99, 34 % 

85228 

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

2 310 000  2 241 564,94 256 000  255 650,50 2 566 000  2 497 215,44 97,32 % 

85230 Pomoc społeczna 

w zakresie dożywiania 
0 0 1 332 400 

1 286 894,1

9 
1 332 400 1 286 894,19 96,58 % 

85231 

Pomoc dla uchodźców  
0 0 18 120 18 120 18 120 18 120 100% 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała działalność 
458907 450802,96 0 0 458907 

427 946,26450802,9

6 
98,23 % 

855 

Rodzina 

85504 

Wspieranie Rodziny 
540318 483406,25 142 800 142 800 683118 626206,25 91,67 % 

 Ogółem 20 235 316 
19 917 505,6

4 
9 528 630 

9 401 496,2

9 
29 763 946 29 319 001,93 98,51 % 

Źródło: Opracowanie własne. 
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V. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W roku 2017 z pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Praga-Południe skorzystało łącznie 

3.465 rodzin.  

 

Tabela nr 6. Struktura rodzin 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA 

RODZIN 

W 2016 r. 

LICZBA 

RODZIN 

W 2017 r. 

LICZBA 

OSÓB 

W 

RODZINACH 

RODZINY OGÓŁEM 3909 3 465 5 442 

 o liczbie osób                             1  2649 2 448 2 448 

 2  580 498 996 

 3  341 253 759 

 4  201 162 648 

 5  74 53 265 

                6 i więcej  64 51 326 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 

840 651 2 200 

 o liczbie dzieci                           1  374 298 723 

2  304 233 836 

3  103 72 326 

4  31 27 157 

5  17 11 76 

6  8 8 63 

               7 i więcej  3 2 19 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 472 344 1 008 

 o liczbie dzieci                          1  236 173 380 

 2  169 119 384 

 3  49 37 155 

                4 i więcej  18 15 89 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW 

OGÓŁEM 

997 969 1 202 

 o liczbie osób                             1  803 788 788 

2  151 144 288 

3  32 27 81 

               4 i więcej  11 10 45 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W porównaniu do roku 2016 z pomocy skorzystało o 444 rodzin mniej. Zmniejszyła się 

liczba rodzin z dziećmi jak również liczba rodzin emerytów i rencistów, w tym o 20 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.   

 

Wykres nr 4. Liczba rodzin korzystających z pomocy 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

1. OSOBY I RODZINY OBJĘTE POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI POMOCY MATERIALNEJ 

 

Poniższa tabela przedstawia formy pomocy materialnej udzielonej osobom i rodzinom 

w roku 2017. 

Li
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Tabela nr 7.  Pomoc materialna udzielana w 2017 roku 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w 

rodzinach 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł. 

Zasiłki stałe 1 066 1 052 1 174 10 734 5 416 321,90 

Zasiłki okresowe 

 
546 541 867 2 262 621 027,06 

Zasiłki celowe i 

w naturze ogółem: 
1 739 1 712 2 705 - 1 543 193,66 

• w tym: zasiłki 

celowe specjalne 
608 599 974 3 138 459 749 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pomoc finansowa udzielana osobom i rodzinom w 2017 roku stanowi jedną z form 

otrzymywanego przez nie wsparcia. Najczęstszą formą pomocy materialnej były zasiłki celowe 

i  w naturze, natomiast najbardziej obciążającą budżetowo – zasiłki stałe. 
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2. POWODY  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ 

 

Powody udzielania pomocy określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz. U.  2014, poz. 930).   

 

Tabela nr 8.  Przyczyny udzielenia pomocy 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 1 510 2 198 

Sieroctwo 3 5 

Bezdomność 136 148 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

131 579 

  

81 437 

Bezrobocie 588 1 237 

Niepełnosprawność 1 655 2 235 

Długotrwała lub ciężka choroba 2 348 3 205 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 

ogółem 

 

561 1 438 

   w tym:    

   rodziny niepełne  291 824 

   rodziny wielodzietne 61 332 

Przemoc w rodzinie 34 69 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 200 275 

Narkomania 64 78 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

44 52 

Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

20 59 

Zdarzenie losowe 11 23 

Sytuacja kryzysowa 6 6 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Do najczęstszych powodów ubiegania się o pomoc należą długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność i ubóstwo.  
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3. LICZBA ŚWIADCZEŃ WEDŁUG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

 

Świadczenia udzielane przez OPS realizowane są w ramach  zadań własnych i zleconych. 

 

Tabela nr 9.  Świadczenia a źródła finansowania 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Dominującą grupę świadczeń stanowią świadczenia realizowane w ramach zadań własnych, 

które w roku 2017 wyniosły 3 320.  Warty podkreślenia jest fakt, że porównywalnie  

do ilości świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych jest ilość realizowanych usług  

w formie pracy socjalnej, które to nie wymagają wydania decyzji administracyjnej a są zadaniem 

własnym realizowanym przez OPS. 

 

 

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) 

3 371 2 869 4 415 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

105 102 207 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

3 320 2 832 4 333 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej 

– ogółem 
- 3 168 4 963 

w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej  596 1 027 

Praca socjalna prowadzona w oparciu o : 

 

Liczba kontraktów / 

projektów socjalnych 

Liczba osób objęta 

kontraktami / 

projektami socjalnymi 

Kontrakt socjalny część A1)2) 191 191 

Kontrakt socjalny część B1)2) 0 0 

Interwencja kryzysowa - 162 460 

Poradnictwo specjalistyczne 

(m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) 
- 2 964 3 368 
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VI. MODEL ROZDZIELENIA PRACY SOCJALNEJ OD POSTĘPOWAŃ 

ADMINISTRACYJNYCH OD MARCA 2017 R. 

 

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: 

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej; 

2) praca z grupami osób o określonych rodzajach trudności; 

3) 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. 

 

VI.1. ZAŁOŻENIA MODELU ROZDZIELENIA PRACY SOCJALNEJ OD POSTĘPOWAŃ 

ADMINISTRACYJNYCH 

 

1. KRYTERIA KWALIFIKOWANIA OSÓB DO PRACY SOCJALNEJ  

Zaistnienie problemów wymagających wsparcia w formie usługi pracy socjalnej.  

Ustalenie przez pracownika socjalnego ds. administracyjnych konieczności skierowania 

osoby/rodziny do skorzystania z pomocy w formie usługi pracy socjalnej. 

Zaistnienie sytuacji wymagającej niezwłocznego rozeznania środowiska lub zapewnienia 

bezpieczeństwa w ramach działań interwencyjnych.  

Kwalifikacja osoby/rodziny do usługi pracy socjalnej wymaga akceptacji Kierownika 

zespołu/działu/filii. 

2. MODEL PRACY SOCJALNEJ 

Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej prowadzą pracę socjalną w oparciu  

o przyjęty model z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej wg następującego schematu: 

1. Przyjęcie zaakceptowanego przez Kierownika zgłoszenia do usługi pracy socjalnej  

(druk „karta zgłoszenia do usługi pracy socjalnej”). 

2. Rozeznanie i diagnoza sytuacji osoby lub rodziny w oparciu o wywiad środowiskowy (część 

I kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego) lub w przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wywiadu w oparciu o notatkę służbową dot. karty zgłoszenia do usługi pracy 

socjalnej (druk „notatka służbowa dot. karty zgłoszenia  
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do usługi pracy socjalnej”) oraz z ewentualnym z wykorzystaniem narzędzi dodatkowych (ankiety, 

arkusze obserwacji, scenariusze rozmów). 

3. Opracowanie planu pracy z rodziną (druk „plan pracy z rodziną”.). 

Druk ten zastępuje str. 15 rodzinnego wywiadu środowiskowego dot. planu pomocy  

i działań na rzecz osoby lub rodziny, której nie wypełnia się i jednocześnie stanowi integralny 

załącznik do tego wywiadu lub notatki służbowej dot. karty zgłoszenia. 

4. W uzasadnionych przypadkach warunkowo opracowuje się plan współpracy z osobą lub 

rodziną w oparciu o druk „plan współpracy” lub kontrakt socjalny. 

5. Realizowanie działań w ramach pracy socjalnej na rzecz osoby lub rodziny  

z wykorzystaniem karty pracy socjalnej (druk „karta pracy socjalnej”). 

6. Okresowa ocena sytuacji osoby lub rodziny oraz efektów prowadzonej pracy socjalnej  

w oparciu o część IV rodzinnego wywiadu środowiskowego (część IV kwestionariusza rodzinnego 

wywiadu środowiskowego) lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu 

w oparciu o notatkę służbową dot. karty zgłoszenia do usługi pracy socjalnej (druk „notatka 

służbowa dot. karty zgłoszenia do usługi pracy socjalnej”) oraz z ewentualnym wykorzystaniem 

narzędzi dodatkowych (ankiety, arkusze obserwacji, scenariusze rozmów) dokonywana 

w zależności od sytuacji i potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 3 miesiące. 

7. W zależności od wyników dokonanej oceny: 

a) wypełnienie karty oceny końcowej (druk „karta oceny końcowej”), stanowiącej 

integralny załącznik do wywiadu i zakończenie współpracy z osobą lub rodziną  

w ramach usługi pracy socjalnej 

b) modyfikacja planu pracy z rodziną (druk „plan pracy z rodziną”), który stanowi 

integralny załącznik do wywiadu, w uzasadnionych przypadkach spisanie  

lub modyfikacja planu współpracy z osobą lub rodziną z wykorzystaniem druku  

„plan współpracy” lub kontraktu socjalnego, realizowanie działań w ramach w ramach pracy 

socjalnej na rzecz osoby lub rodziny z wykorzystaniem karty pracy socjalnej (druk „karta pracy 

socjalnej”), ponowna okresowa ocena sytuacji osoby lub rodziny oraz efektów prowadzonej pracy 

socjalnej w oparciu o część IV rodzinnego wywiadu środowiskowego (część IV kwestionariusza 

rodzinnego wywiadu środowiskowego) lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia 

wywiadu w oparciu o notatkę służbową dot. karty zgłoszenia do usługi pracy socjalnej (druk 

„notatka służbowa dot. karty zgłoszenia do usługi pracy socjalnej”) oraz z ewentualnym 

wykorzystaniem narzędzi dodatkowych (ankiety, arkusze obserwacji, scenariusze rozmów) 

dokonywana w zależności od sytuacji i potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 3 miesiące. 

• Na każdym etapie realizowania usługi pracy socjalnej z osobą lub rodziną istnieje 

możliwość zgłoszenia potrzeby objęcia jej wsparciem Działu Pomocy Specjalistycznej.  
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− zgłoszenie ma formę pisemną (druk „karta zgłoszenia do konsultacji specjalistycznej”, 

„karta zgłoszenia do wolontariatu”); 

− wypełnione karty zgłoszeń do DPS należy każdorazowo przekazywać przez sekretariat OPS; 

− każde pierwszorazowe zgłoszenie od pracownika socjalnego wymaga przekazania 

informacji zwrotnej na druku „notatka służbowa dotycząca karty zgłoszenia / informacja zwrotna” 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia; 

− przekazanie informacji zwrotnej odbywa się za pośrednictwem sekretariatu OPS; 

− każda następna informacja zwrotna dot. współpracy osoby lub rodziny z DPS udzielana jest 

na każdy pisemny wniosek pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej za pośrednictwem 

sekretariatu OPS. 

• Na każdym etapie prowadzenia pracy socjalnej z osobą lub rodziną istnieje możliwość 

powołania zespołu doradczego. 

• Decyzja o zakończeniu współpracy z osobą lub rodziną w ramach usługi pracy socjalnej 

wymaga każdorazowo akceptacji Kierownika Zespołu Pomocy Środowiskowej. 

• W razie wątpliwości, co do zasadności zakończenia współpracy z osobą lub rodziną  

w ramach usługi pracy socjalnej można powołać zespół doradczy, w którego skład  

w zależności od sytuacji i potrzeb wchodzą: 

− pracownik socjalny d.s. pracy socjalnej; 

− specjalista lub specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej; 

− kierownik zespołu pomocy środowiskowej; 

− inne osoby zaangażowane w pracę z rodziną. 

• Wymiana informacji pomiędzy pracownikiem socjalnym ds. postępowania 

administracyjnego a pracownikiem socjalnym ds. pracy socjalnej również następuje  

w formie pisemnej z wykorzystaniem druków: 

− pracownik socjalny ds. postępowania administracyjnego – druk „karta zgłoszenia  

do usługi pracy socjalnej”; 

− pracownik socjalny ds. pracy socjalnej – druk „notatka służbowa dotycząca karty 

zgłoszenia/informacja zwrotna”; 

− każde pierwszorazowe zgłoszenie wymaga przekazania informacji zwrotnej na druku  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;  

− każda następna informacja zwrotna udzielana jest na każdy pisemny wniosek pracownika 

socjalnego.  

• W sytuacji, gdy z osobą/rodziną pracuje także asystent rodziny, pracownik socjalny  

ds. pracy socjalnej ustala wspólnie z asystentem obszary, którymi każdy z nich się zajmie. 
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Podział zadań i procedury do poszczególnych czynności stanowi Załącznik Nr 1  

do Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

 

3. PRACA SOCJALNA  

 

Ścisła współpraca pracowników Filii, Działu Projektów Społecznych i Pomocy 

Specjalistycznej oraz Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2017 r. zaowocowała  

prowadzeniem pracy socjalnej wobec 3 465 rodzin (5 442 osoby w rodzinach),  

a w jej ramach podejmowane były działania polegające na: 

− udzielaniu informacji i poradnictwa (w tym poradnictwa specjalistycznego); 

− motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej 

osób i rodzin; 

− pomocy w tworzeniu pism, pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania sytuacji 

klientów, również do Sądów; 

− dokonywaniu diagnozy środowiska; 

− podejmowaniu interwencji kryzysowej na rzecz rodzin; 

− kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej; 

− uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub świadków; 

− tworzeniu, zawieraniu i realizacji wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi  

ze wsparcia planów pomocy i kontraktów socjalnych; 

− 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;  

− udziale w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych poświęconych pomocy rodzinom 

ze sprzężonymi trudnościami; 

− udziale w posiedzeniach grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz pomocy 

rodzinom z problemem przemocy; 

− wykorzystywaniu narzędzia „Asystent Rodziny” w pracy z rodzinami wieloproblemowymi; 
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− kształtowaniu właściwych postaw rodzicielskich i pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych poprzez indywidualne rozmowy edukacyjno-motywujące, warsztaty 

umiejętności wychowawczych, rodziny wspierające; 

− monitorowaniu działań klienta i reagowaniu w sytuacjach niekorzystnych; 

− przeciwdziałanie pogłębianiu się trudności w sytuacji rodzinnej klienta; 

− inspirowanie klienta do aktywności, zmiany postaw i podejmowania pracy na rzecz wzrostu 

jakości życia; 

− tworzeniu indywidualnych planów pracy z osobą lub rodziną; 

− podnoszeniu kompetencji klienta w zakresie rozwiązywania własnej sytuacji życiowej; 

− udzielaniu pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych; 

− informowaniu o przysługujących klientowi prawach, formach i możliwościach uzyskania 

pomocy; 

− rozpoznawaniu potrzeb indywidualnych, grupowych i środowiskowych; 

− diagnozowaniu środowisk i społeczności na potrzeby udzielanej pomocy i tworzeniu 

programów i infrastruktury pomocowej; 

− analizowaniu sytuacji materialnej i formalno-prawnej w zakresie wnioskowanej pomocy. 

Praca socjalna była realizowana na trzech płaszczyznach i w trzech formach.  

Metodą indywidualnych przypadków przez rejonowych pracowników socjalnych.  

Od marca 2017 w ramach wdrożenia modelu rozdzielenia pracy socjalnej przez pracowników 

socjalnych od postępowań administracyjnych i intensywnej pracy socjalnej.  

Metodą indywidualnych przypadków i grupową w ramach realizowanych projektów 

socjalnych i systemowych przez pracowników socjalnych działu projektów społecznych  

i pomocy specjalistycznej. Praca ta ukierunkowana była na wybrane kategorie wspomaganych 

i obejmowała działania wymienione powyżej i uzupełnione współtworzeniem diagnoz  

i ścieżek reintegracji społecznej. Praca socjalna realizowana była w oparciu o kontrakty socjalne.  

Praca socjalna realizowana ze społecznością w dziennych ośrodkach wsparcia, których 

działania skierowane są do seniorów, osób z ograniczoną sprawnością. Obejmująca działania  

na rzecz zmiany jakości życia uczestników z nich korzystających.  

Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych jest najistotniejszym działaniem 

odpowiadającym na wyzwanie pomocy społecznej odnoszące się do realizacji celu jakim jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.  

Praca socjalna jest działalnością wielowymiarową, interdyscyplinarną, łączy w sobie zadania 

diagnostyczne, animacyjne, informacyjne, motywacyjne. Jest procesem, toteż trudno ukazać ją 

w statystykach, tabelach i wykresach. Jednak prowadzona z wykorzystaniem ww. działań prowadzi 
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i warunkuje realną zmianę jakości życia klienta. Jakość ta jest zindywidualizowana tak jak formy, 

metody i narzędzia stosowane w bezpośredniej pracy z klientem. 

Wieloprofilowość i profesjonalizm jaki musi reprezentować pracownik socjalny, a także 

trudność jednostkowych losów ludzkich sprawia, że powinien być on wsparty profesjonalnymi 

oddziaływaniami, które pozwolą mu na odreagowanie doświadczeń zawodowych. 

Oddziaływaniami tymi są: superwizja, szkolenia, kursy, działania integracyjno-motywacyjne. 

• Działania pracowników socjalnych realizujących usługę intensywnej pracy socjalnej 

były uzupełniane poprzez działania specjalistyczne takie jak: 

− poradnictwo specjalistyczne: 

✓ Konsultacje w liczbie  6 091   (mediacyjne, rodzinne, małżeńskie, indywidualne) związane 

z uzależnieniem, przemocą, niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą, zaburzeniami 

psychicznymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinnymi, bezrobociem, problemami 

edukacyjnymi, sytuacją materialno-bytową;  

✓ Interwencje w liczbie 156. 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; 

✓ Programy specjalistyczne w liczbie 10 adresowanych do klientów Ośrodka z różnymi 

problemami, w tym m.in.: do osób uzależnionych, rodzin niewydolnych wychowawczo, młodych 

matek, osób bezrobotnych, bezdomnych, opiekunów osób chorych, seniorów, osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Programy ukierunkowane są na udzielanie systematycznej, wieloaspektowej 

pomocy psychospołecznej, w skład której wchodzą warsztaty, treningi, grupy wsparcia, 

indywidualna pomoc psychologiczna itp. 

• Praca socjalna na rzecz społeczności realizowana przez ośrodki wsparcia 

Ośrodki wsparcia funkcjonują w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej i składają  

się na nie: 

1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59; 

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42; 

3) Klub Seniora przy ul. Walecznych 59 – w 2017 roku z oferty klubowej skorzystało  

35 osób; 

4) Klub Seniora przy ul. Stanisławowskiej 7 –w 2017 roku z oferty klubowej skorzystało 12 

osób; 

5) Klub Seniora przy ul. Paca 42 – w 2017 roku z oferty klubowej skorzystało 43 osoby; 
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6) Integracyjny Klub Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7 – w 2017 r. z oferty klubu skorzystało 

36 osób; 

7) Integracyjny Klub Seniora przy ul. Paca 42 – w 2017 roku z oferty klubowej skorzystały 43 

osoby. 

Ośrodki wsparcia skierowane są do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. 

 Działania realizowane były poprzez: 

− pracę socjalną; 

− pracę indywidualną i grupową; 

− organizację czasu wolnego; 

− organizację zajęć kulturalnych, rozrywkowych; 

− realizację programów a rzecz uczestników i społeczności lokalnej; 

− współpracę z prasą lokalną, wizyty studyjne; 

− współpraca z wolontariuszami. 

Liczba osób korzystających  

− 81 osób korzystających z DDPS; 

− 169 osób korzystających z Klubów Seniora; 

− 210 uczestnicy Balu Seniora; 

− 238 osób uczestniczących w programie „Edukacja i wsparcie w demencji” - wsparcie 

indywidualne i grupowe.  
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Wykres nr 5: Realizowane programy wraz kosztami 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

4. 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 2017 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 2017 roku usługi opiekuńcze realizowała Agencja Służby Społecznej Kościelak oraz 

Fundacja „Zdrowie” wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.  
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35 

 

Zakres usług obejmował: 

a) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; 

b) Opiekę higieniczną; 

c) Zaleconą przez lekarza pielęgnację; 

d) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

W 2017 roku z usług opiekuńczych skorzystało 734 klientów, wypracowano 126.284 

godzin usług.  

Koszt 1 godz.  wynosił: 

– na terenie Filii nr 1: 19 zł  

– na terenie Filii nr 2: 18 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 2017 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 2017 roku z usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych skorzystało  

68 osób. Wypracowano 8 139,5 godz. usług. Koszt 1 godz. wynosił 20,50 zł, zarówno w Filii nr 1, 

jak i Filii nr 2. 

• 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 2017 roku z usług specjalistycznych dla osób 
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niepełnosprawnych intelektualnie skorzystało 37 osób. Wypracowano 3170 godzin usług – koszt 

jednej godziny wynosił 28 zł.  

 

Tabela nr 10. Zestawienie świadczonych usług  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zarówno usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi dla osób psychicznie chorych i dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie w 2017 roku zmniejszyła się w porównaniu  

z rokiem 2016 co, przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres nr 6: Usługi przyznane przez OPS w latach 2016-2017 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

Usługi przyznane w latach 2016  i 2017

opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp. Rodzaje usług Liczba osób Liczba godzin Koszt w zł 

1. Opiekuńcze 734 126.284 2.241.565,00 

2. 
Specjalistyczne dla osób psychicznie chorych 

i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
105 11.390,5 255.560,50 

 Razem: 839 137 674,5 2.497.125,5 

2017 

2016 
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VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji zadań pomocy społecznej. W ramach tej współpracy występuje jako inspirator  

i moderator działań, a także odpowiada na zapotrzebowanie istniejących na terenie dzielnicy 

organizacji. OPS udziela również wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez udostępnienie 

pomieszczeń, których jest administratorem. Na chwilę obecną współpracuje m.in. z:  

− Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”; 

− Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”; 

− Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej; 

− Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej; 

− Fundacja „Arka”; 

− Fundacja „Revita”; 

− Fundacja “United Way”; 

− Fundacja SYNAPSIS; 

− Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej; 

− Centrum Praw Kobiet; 

− Fundacja „Family for Family”. 

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.  

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.  
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VIII. PROGRAMY SPECJALISTYCZNE NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH 

GRUP KLIENTÓW 

 

VIII.1. PROGRAMY ADRESOWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH 

PRACY 

 

1. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 

Charakterystyka 

1. Działania KIS skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mieszkańcy 

Dzielnicy Praga – Południe, klienci OPS.  

2. Działania KIS: 

a) spotkania indywidualne w formie konsultacji – rozmów wspierających; 

b) konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem; 

c) warsztaty tematyczne; 

d) szkolenia zawodowe; 

e) finansowanie uprawnień koniecznych do wykonywania pracy zawodowej; 

f) działania skierowane do grup wykluczonych społecznie, m.in. prace społecznie użyteczne; 

g) realizacja programów: 

− Program Aktywizacja i Integracja (PAI) wraz z pracami społecznie użytecznymi. Klienci 

w ramach programu zatrudnieni byli w wymiarze 10h tyg. i otrzymywali świadczenie 

w kwocie 8.10 zł za godz. pracy. Program realizowany był w dwóch edycjach 15.03.2017 – 

15.07.2017 oraz 15.08.2017 – 15.12.2017; 

− Zajęcia nauki języka polskiego dla Romów; 

− Dyżur pośrednika pracy.  

3. Liczba korzystających z programu: 

− 444 konsultacje indywidualne; 

− 91 osób otrzymało instruktaż obsługi komputera; 

− 30 osób obsługa komputera i pakietu Office; 

− 24 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne w 20 placówkach  w ramach  PAI – 14 osób 

uczestniczyło w zajęciach nauki czytania i pisania.  

• W ramach warsztatów tematycznych 

− 24 osoby warsztaty prawne; 
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− 9 osób  warsztat „Zdrowy styl życia”; 

− 14 osób warsztat Promocja i profilaktyka zdrowotna; 

− 31 osób warsztat Prawo pracy i upadłość konsumencka. 

 Ponadto w KIS odbywają się: 

− Giełdy pracy; 

− Targi Pracy i Bank Usług; 

− Współpraca z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w ramach, której  

w pon. w godz. 900 – 1100   odbywają się dyżury pośrednika pracy. Z aktywności tej korzysta 

każdorazowo 5-10 osób.  

 

Wykres nr 7: Działania realizowane przez KIS 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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VIII.2.  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 tego programu prowadzone są działania w formie: 

1) projektu socjalnego obejmujące realizację usług specjalistycznych; 

2) asysty rodzinnej; 

3) rodzin wspierających.  

Schemat działań w ramach programu „Wspierania rodziny” przedstawia wykres Nr 8. 

Wykres nr 8: Wspieranie rodzicielstwa  

.  
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Źródło: Opracowanie własne 

 

1. PROJEKT SOCJALNY  „WSPIERANIE RODZINY” - USŁUGI SPECJALISTYCZNE 

Charakterystyka projektu: 

1. Działania projektu skierowane są do rodzin z dziećmi mieszkających na terenie Dzielnicy 

Praga – Południe, które są klientami OPS. W rodzinach tych funkcjonują dzieci  

ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi m.in. z autyzmem, ADHD, 

problemy logopedyczne.  

2. Wsparcie realizowane jest poprzez: 

− konsultacje psychologiczne; 

− konsultacje pielęgniarskie; 

− konsultacje logopedyczne; 

− poradnictwa prozdrowotnego; 

− edukacji prozdrowotnej; 

− usług specjalistycznych: pedagogiczne, logopedyczne, logopedyczne; 

− edukacja prozdrowotna w czasie imprez środowiskowych m.in. dla seniorów, rodzin  

z dziećmi; 

− współpracę z fundacjami i organizacjami pozarządowymi. 

3. Liczba udzielonych świadczeń w ramach projektu: 

− 180 h usług pedagogicznych; 

− 60 h usług logopedycznych; 

− 60 h usług edukatora prozdrowotnego – 59 rodzin objętych tą formą oddziaływań; 

− 26 konsultacji psychologicznych w 16 środowiskach; 

− 11 konsultacji artystycznych; 

− 61 konsultacji logopedycznych; 

− 128 konsultacji pedagogicznych; 

− 17 skierowań do grupy socjoterapeutycznej; 

− 9 zajęć z cyklu „edukacja przez zabawę”; 

− 6 spotkań rekrutacyjnych zespołu projektowego „Aktywna Rodzina”; 

− 15 mediacji; 

− 6 spotkań w formie warsztatów dla rodziców w zakresie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych; 

− 16 zgłoszeń do akcji „Szlachetna paczka” i „Miś”. 
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Celem projektu było wzmocnienie rodziny w realizacji jej funkcji, wzrost świadomości  

w zakresie kwestii zdrowotnych, wzmocnienie potencjału dzieci z trudnościami w uczeniu się  

i problemami rozwojowymi, pozwalające na przyspieszenie podjęcia działań naprawczych, 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych  

Koszt realizacji projektu: 54 436,83 zł 

 

Wykres nr 9: Działania w ramach projektu socjalnego "Wspieranie rodziny” 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

2. ASYSTA RODZINNA 

  

 Działanie skierowane do rodzin przeżywających trudności w codziennym funkcjonowaniu ze 

szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem działania 

było osiągnięcie przez rodzinę możliwie dla niej najwyższej stabilności życiowej 

i odpowiedzialności za własne życie pozwalającej na samodzielne funkcjonowanie 

i wychowywanie dzieci.  

  Rodzaje podejmowanych działań: 

− wzmacnianie i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów 

i realizacji celów; 

− pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny; 

− wsparcie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny; 

− tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców  

i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych; 

− tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny; 

− motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny; 

− motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich 

aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej). 

  Wsparcie w poprawie sytuacji życiowej, było realizowane poprzez: 

− kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego  

i rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych  

z dziećmi, 

− wzmocnienie   funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez rodziny wspierające, 

− indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,  

− motywowanie do: 

a) podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

b) poszukiwania i utrzymywania zatrudnienia; 

c) wzięcia udziału w zajęciach grupowych dla rodziców. 

  Wsparcie skierowane do dzieci realizowane było poprzez:  
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− organizowanie im zajęć psychoedukacyjnych;  

− realizację rodzinnych imprez plenerowych i okolicznościowych np. Mikołajki 8.12.2017 r. 

 Działania asystentów rodziny miały charakter interdyscyplinarny i były objęte 

monitoringiem oraz poddane ewaluacji przez lidera/koordynatora Zespołu Asysty Rodzinnej, który 

wykorzystywał w tym celu różne metody i narzędzia. Asystenci rodziny mogli korzystać ze 

wsparcia w formie superwizji grupowych, indywidualnych  

i koleżeńskich, a także omówienie realizowanych działań i doświadczanych trudności  

w trakcie cotygodniowych spotkań Zespołu.  

 Liczba korzystających ze wsparcia asystenta rodziny: 

− 119 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny; 

− 15 rodzin objętych wsparciem na podstawie postanowienia sądu; 

− 70 rodzin objętych wsparciem na wniosek pracownika socjalnego; 

− 15 miesięcy przeciętny okres współpracy asystenta z rodziną;  

− w 34 rodzinach zakończenie wsparcia w formie asystenta rodziny. W 16 przypadkach założone 

cele zostały zrealizowane, w 16 rodziny nie były zainteresowane realizacją założonych celów, 

natomiast 3 rodziny zaniechały współpracy; 

− 7 rodzin korzystało ze wsparcia rodzin wspierających. 

 Koszty realizacji  

− Wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny wyniosły 514 115,63 

zł, z tego finansowane z budżetu gminy w wys. 371 315,63 zł i z dotacji Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego i Funduszu Pracy w wys. 142 800 zł.  

 

Wykres nr 11: Zakres działań asystentów rodzinny 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

3. PROJEKT „AKTYWNA RODZINA” 

W 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu skierowanego do rodzin, którego celem jest 

wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej i opiekuńczo-wychowawczej, a także wzrost 

umiejętności i kompetencji rodzicielskich. 

Uczestnikami projektu są członkowie z rodzin wielodzietnych, ubogich, rodzin z dziećmi, rodzice 

samotnie wychowujących dzieci mieszkających na terenie Dzielnicy Praga – Południe, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem. 

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2017 r. - 31 października 2019 r. 

1) W ramach projektu klienci zostaną objęci następującymi działaniami: 

– Udzielanie pomocy finansowej uczestnikom w postaci zasiłków; 

– Intensywna praca socjalna; 

– Wsparcie asystenta rodziny; 

– Poradnictwo psychologiczne; 

– Intensywne wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne; 
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– Warsztaty grupowe dla uczestników (m.in. kompetencje wychowawcze, asertywność, 

zarządzanie sobą w czasie, edukacja finansowa, radzenie sobie ze stresem); 

– Zajęcia integracyjne: spotkania wigilijne i wielkanocne dla uczestników; 

– Edukacja zdrowotna; 

– Usługi stomatologiczne; 

– Kursy i szkolenia zawodowe; 

– Wsparcie asystenta aktywizacji zawodowej. 

Liczba korzystających i zrealizowane działania 

– przeprowadzono 100 konsultacji psychologicznych; 

– zrealizowano intensywną pracę socjalną z 50 uczestnikami projektu; 

– przeprowadzono 50 diagnoz; 

– stworzono 50 indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej; 

– organizowano imprezę mikołajkową; 

– zorganizowano spotkanie inaugurujące projekt; 

– odbyły się 2 warsztaty dla rodziców. 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 13: Działania projektu „Aktywna Rodzina”. 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Projekt „Aktywna Rodzina” jest bardzo ważnym działaniem OPS Praga – Południe. Pozwala 

na realizację zadań powierzonych gminie w zakresie wspierania rodziny, ale także stanowi 

odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk rodzinnych z terenu dzielnicy. Od momentu 

wprowadzenia świadczenia wychowawczego 500+ sytuacja materialna wielu rodzin poprawiła się. 

Wiele z nich nie korzysta z pomocy społecznej jednak potrzebują wsparcia poza finansowego 

w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, kompetencji rodzicielskich. Rodziny stają 

obecnie przed wieloma wyzwaniami i trudnościami wychowawczymi związanymi z Internetem, 

mediami społecznościowymi, oczekiwaniami dzieci i młodzieży, wychowawców. 
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Rodziny potrzebują wparcia, wiedzy, a także praktycznych umiejętności, aby wdrażać nowe 

rozwiązania wychowawcze, inną kulturę i organizację życia rodzinnego, a także przykładu 

i pomocy w przezwyciężeniu trudności wychowawczych, społecznych i socjalno-bytowych.  

Projekt aktywna rodzina obejmuje wieloprofilowe oddziaływania i wsparcie na różnych 

poziomach. Korzystanie z oferty projektowej pozwala poszczególnym uczestnikom nabyć wiedzę 

i umiejętności w przestrzeniach deficytowy, jak również podnieść kompetencje i umiejętności już 

posiadane. Stwarza możliwość zdiagnozowania problemów i trudności w ich fazie początkowej, 

a przez to stanowi profilaktykę dysfunkcji rodziny. Projekt ten stanowi uzupełnienie oferty wsparcia 

dziecka i rodziny udzielanego przez OPS.  

 

VIII.3. PROGRAMY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH 

1. ŚRODOWISKOWY PROGRAM REHABILITACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD 

ALKOHOLU „RAZEM ŁATWIEJ” 

 

Charakterystyka programu: 

1) Program zbudowany z 3 modułów 

2) Program skierowany do osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin, osób 

współuzależnionych i DDA 

3) Program realizowany poprzez:  

− spotkania indywidualne (konsultacyjne, terapeutyczne), których celem jest: diagnoza 

uzależnienia, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, wsparcie w sytuacjach nagłych 

i niespodziewanych trudnościach, przekazywanie informacji na temat możliwości i trybu 

podjęcia leczenia specjalistycznego, terapię ogólnorozwojową, podtrzymującą konstruktywny 

sposób funkcjonowania psychospołecznego - Działania te realizowane były na każdym etapie 

pracy z klientem;  

− grupy wsparcia; 

− spotkanie przy grillu; 

− uroczyste spotkania świąteczne i jubileuszowe; 

− wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego. 

4) Liczba korzystających z programu: 

− 139 osób uzależnionych od alkoholu; 

− 32 osoby współuzależnione bądź DDA; 

− 501indywidualnych spotkań konsultacyjnych i terapeutycznych z osobami uzależnionymi od 

alkoholu; 

− 66 spotkań z członkami rodzin osób uzależnionych przeprowadzono; 
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− 11 spotkań interwencyjnych w domach klientów; 

− 31 osób wzięło udział w 47 spotkaniach grupy wsparcia; 

− 17 osób wzięło udział w spotkaniu przy grillu; 

− 11 osób wzięło udział w warsztacie rozwoju osobistego.  

W ramach modelu edukacyjnego w okresie styczeń – marzec 2017  zrealizowano 20 godzin 

zegarowych zajęć edukacyjnych na temat uzależnień i współuzależnień oraz DDA,  

dla 3 gr. uczestników programu „Wychodzenie z Bezdomności”. 

Wykres nr 13. Schemat programu „Razem Łatwiej” 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres nr 12: Działania realizowane w programie „RAZEM ŁATWIEJ” wraz z kosztami 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

2. PROJEKT SOCJALNY „POMOC OSOBOM I RODZINOM Z PROBLEMEM PRZEMOCY 

FENIX” 
 

1) Projekt skierowany do osób zarówno doznających jak i stosujących przemoc w rodzinie, osób 

z problemem konfliktu w rodzinie zamieszkujących na terenie Dzielnicy Praga – Południe oraz 

profesjonalistów zajmujących się zawodowo problemem przemocy.  
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2) Cel projektu: 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. 

3) Projekt realizowano poprzez następujące działania: 

– konsultacje psychologiczne w związku z przemocą i konfliktem; 

– działania interwencyjne; 

– grupa wsparcia dla osób współuzależnionych z problemem przemocy; 

– warsztat dla osób doświadczających przemocy „Trening zachowań służących przerwaniu 

przemocy”; 

– grupa edukacyjno – rozwojowa dla osób z doświadczeniem przemocy; 

– warsztaty „Asertywność”; 

– warsztaty „Rodzicielstwo po przemocy”; 

– warsztat artystyczny z elementami autoprezentacji, emisji głosu; 

– opieka dla dzieci; 

– warsztat wyjazdowy „Siła i moc”; 

– superwizja dla Zespołu Interdyscyplinarnego i uczestników grup roboczych; 

– doradztwo psychologiczno - prawne dla zespołu ds. przeciwdziałania przemocy; 

– obsługa administracyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

Zakres działań i liczba korzystających:  

− konsultanci psycholodzy i terapeuci Ośrodka w ciągu roku przyjęli w ramach poradnictwa 

specjalistycznego 508 klientów, z którymi przeprowadzono 1 045  spotkań indywidualnych; 

− 219 interwencji wobec 126 osób w wyniku, których umieszczono m.in. 13 osób doznających 

przemocy z 6 rodzin w ośrodkach interwencyjnych; 

− 9 osób korzystało z grupy wsparcia obejmującej cykl 10 spotkań; 

− 3 osoby wzięły udział w zajęciach warsztatowych 2 spotkania po 6h; 

− grupa edukacyjno-rozwojowa otwarta, 14 osób udział w zamkniętej grupie edukacyjno-

rozwojowej; 

− 18 spotkań grupy edukacyjno-rozwojowej; 

− 10 kobiet wzięło udział w warsztatach „Asertywność”; 

− 5 kobiet uczestnictwo w warsztacie „Rodzicielstwo bez przemocy”; 

− 11 kobiet wzięło udział w warsztacie artystycznym z elementami autoprezentacji, emisji głosu; 
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− 7 dzieci brało udział w zajęciach opiekuńczych, które odbywały się równolegle do zajęć dla 

rodziców; 

− 13 osób udział w warsztacie wyjazdowym „Siła i moc”; 

− członkowie zespołu interdyscyplinarnego; 

− 221 kontynuowanych procedur NK;  

− 367 wszczętych nowych procedur NK; 

− 589 rodzin, w sprawach których prowadzona była korespondencja; 

− 403 zakończone procedury NK; 

− 86 powołanych nowych grup roboczych;  

− 287 spotkań grup roboczych; 

− 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  15 751,73 zł; pokryty został ze środków OPS. 

 

3) PROGRAM „BEZDOMNI ZIMĄ”  

 

Program skierowany do osób bezdomnych przebywających na zewnątrz i/lub 

w pustostanach, altankach, działkach, itp. Program realizowany jest poprzez następujące działania:  

− udzielanie informacji o miejscach, w których można otrzymać jedzenie, odzież, pomoc 

medyczną, nocleg lub pobyt; 

− monitoring  środowisk, w których przebywają bezdomni; 

− udzielenie bezpośredniej pomocy; 

− przewiezienie do szpitali, noclegowni, schronisk, Stołecznego Ośrodka dla Osób 

Nietrzeźwych; 

− wezwanie pogotowia ratunkowego; 

− dostarczenie ciepłego posiłku. 

Zakres działań i liczba korzystających:  

− wspólne wyjazdy Straży miejskiej i pracownika socjalnego OPS w godzinach 15.00 – 

21.00/21:30 – również w niedzielę;     

− w ciągu roku zlokalizowano 70 osób bezdomnych; 

− 1 umieszczenie w schronisku dla osób bezdomnych w trybie interwencyjnym. 

Zadanie zrealizowane w ramach pracy etatowej, bez dodatkowego nakładu środków. 



55 

 

 

 

4) PROJEKT „ODZYSKAĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

W 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu skierowanego do osób bezrobotnych 

i  bezdomnych, którego celem jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej. 

1) Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne z III profilem pomocy i bezdomne, doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia. 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno – zatrudnieniowej 50 osób (25 k i 25 m) wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia 

społecznego i ubóstwa. 

2) Działania realizowane są poprzez: 

– pracę socjalną;  

– psychoedukację grupowej; 

– wyjazdy: integrująco-aktywizacyjny, warsztat „Budowanie poczucia własnej wartości”; 

– Warsztaty asertywności, komunikacji; 

– indywidualne konsultacje psychologa i  i terapeuty; 

– udział w pracach charytatywnych; 

– warsztaty PAI; 

– konsultacje psychologiczne; 

– prace społecznie użyteczne; 

– szkolenia, kursy zawodowe. 

3) Liczba korzystających i zrealizowane działania: 

– zawarto 54 kontrakty; 

– wydano 50 zaświadczeń do biletu ZTM; 

– zrealizowano 160 godz. warsztatów w ramach PAI; 

– przeprowadzono 150 konsultacji z psychologiem lub terapeutą; 

– zrealizowano pracę socjalną z 40 uczestnikami projektu; 

– przeprowadzono 41diagnoz; 

– stworzono 41 indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej. 
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Wykres nr 14: Działania podejmowane w ramach projektu „Odzyskać Przyszłość” 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Koszty projektu w okresie 2017/2018 

Całkowita wartość projektu: 518 835,00 zł. 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 415 068,00 zł. 
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VIII.4. PROGRAM „WOLONTARIAT W OPS” 

 

Działania programu skierowane są do osób chcących poświecić swój czas na rzecz innych, 

a także mieszkańców Dzielny Praga-Południe  będących klientami OPS.  

Formy realizacji: 

1) bezpośrednia praca wolontariusza z osobą wspieraną 

− pomoc osobie starszej np. wspólne spędzanie czasu, wyjście na zakupy, spacer; 

− pomoc dzieciom i młodzieży np. korepetycje; 

2) udział w zajęciach grupowych np. współorganizowanie, współprowadzenie, zapewnienie opieki 

nad dziećmi; 

− współpraca przy organizacji spotkań, działań projektowych; 

− działania skierowane na rzecz wolontariuszy: 

− obchody V Dzielnicowego  Dnia Wolontariusza; 

− zaproszenie wolontariuszy do Teatru Komedia; 

− przekazywanie rekomendacji na piśmie wolontariuszom, celem przedłożenia  

w odpowiednich instytucjach;  

podziękowania składane bezpośrednio przez koordynatora. 

Liczba korzystających z programu: 

− 29 wolontariuszy w wieku od 16 do 67 lat; 

− 11 osób starszych; 

− 17 dzieci w sposób ciągły otrzymywało wsparcie  w formie korepetycji; 

− uczestnicy grupy wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera, uczestnicy DDPS, Klubów Seniora, 

dzieci z rodzin biorących udział w projekcie „Aktywna Rodzina”, Romowie uczący się j. 

polskiego. 

 

Koszt realizacji programu wyniósł 3 254,77 zł , pokryty został ze środków własnych OPS. 

 

 

VIII.5. PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ 

 

  Działania programu skierowane są do członków społeczności romskiej, głównie 

zamieszkujących na terenie Dzielnicy Praga - Południe.  

  Formy realizacji: 
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– praca indywidualna tj. wypełnianie wniosków o sporządzenie dokumentów, pisanie pozwów 

do Sądu, wypełnianie wniosków o zasiłki rodzinne, pomoc w uregulowaniu spraw meldunkowych 

oraz informacji o możliwościach rozwiązania innych zgłoszonych problemów; 

– praca grupowa rekrutowanie i motywowanie do uczestnictwa w zajęciach nauki języka 

polskiego;  

– współpraca z pracownikami socjalnymi; 

– współpraca ze szkołami; 

– dyżur na terenie Zespołu Szkół Specjalnych. 

  Liczba korzystających z programu: 

71 rodzin udział w działaniach edukacyjno- wspierających;  

– korzystanie z pomocy w formie wypełniania wniosków o sporządzenie dokumentów, pisania 

pozwów do Sądu, wypełniania wniosków o zasiłki rodzinne, pomocy w uregulowaniu spraw 

meldunkowych oraz informacji o możliwościach rozwiązania innych zgłoszonych problemów;  

– 13 osób uczestnictwo w nauce języka polskiego. 

Łącznie w rodzinach romskich jest 318 osób.  

Finansowanie bez konkursowo - etat pracownika socjalnego.    

 

VIII.6. DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 

ROKU 

 

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 2017 działały dwa punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej, usytuowane przy Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. Warszawy: 

1. Przy ul. Paca 42, wejście C - Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Punkt był czynny w godz. 

12.00 - 16.00;  

2. Przy ul. Walecznych 59 - Filia Nr II Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga -

Południe m.st. Warszawy. Punkt był czynny jest w godz. 9.00 - 13.00. 

Dyżury prawne w ww. punktach pełniły 3 osoby. 

Punkt przy ul. Walecznych 59 prowadzony był przez prawników Okręgowej Izby Radców 

Prawnych, zatrudnionych na podstawie umów zawartych z Biurem Prawnym Urzędu  

m.st. Warszawy. 
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Punkt przy ul. Paca 42 prowadzony był przez prawników zatrudnionych przez 

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, organizację wyłonioną do realizacji zadania w 2017 r. przez 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. 

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 tj.: 

1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  i wobec których w tym okresie nie wydano 

decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; 

2. osoby posiadające ważne Karty Dużej Rodziny , o której mowa w ustawie z dnia  

5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny; 

3. osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia  

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  

i okresu powojennego; 

4. osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana 

poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa; 

5. osoby, które nie ukończyły 26 lat; 

6. osoby, które ukończyły 65 lat; 

7. osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty; 

8. kobiety w ciąży. 

W okresie styczeń – grudzień 2017 r. prawnicy udzielili w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej 1 631 porad prawnych. Dokumentacją obrazującą pracę prawników są:  

- Karty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa  

w art. 4 ust.3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

(Dz. U. poz. 1255). 

 

     IX.       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: 
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− załącznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.  

(D. Urz. MF z 30 grudnia 2009 r. Nr 15 poz. 84 z późn. zm. ), Zarządzenie nr 1613/2011 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11  października 2011 r. (z późn. zm.) 

w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie. 

− Zarządzenie nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  

10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) 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. 

 

IX. KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W OPS 

W 2017 R. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga – Południe m. st. Warszawy w roku 2017 podlegał 

czterem,  niżej wymienionym kontrolom. Wyniki kontroli były pozytywne. 

 

l.p. Data kontroli Czego dotyczyły ?  Organ kontrolujący  

1. 01.03-03.03.2017  

Kontrola dot. 

przetwarzania danych 

osobowych skarżącego, 

korzystającego z pomocy 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy 

Praga-Południe Filia nr 2 

Biuro Generalnego 

Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

2. 30.08-31.08.2017 

Audyt – Ocena stanu 

kontroli zarządczej 

w procesach dot. 

prowadzonej polityki 

kadrowej, zamówień 

publicznych oraz 

dokumentowania operacji 

finansowych, w tym 

prowadzenia środków 

trwałych. 

Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy  

Biuro Audytu 

Wewnętrznego  

ul. Górskiego 7,  

00-033 Warszawa  

3. 20.10.2017  
Czynności kontrolne 

z zakresu higieny 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 
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komunalnej w DDPS przy 

ul. Paca 42  

i ul. Walecznych 59 

ul. Kochanowskiego 21 

01-864 Warszawa 

 

4. 12.12-13.12.2017 

Kontrola – realizacja 

projektów oraz 

wykorzystania 

przyznanych dotacji 

w ramach „Programu 

integracji społeczności 

romskiej w Polsce”, 

w szczególności programu 

„Dwie Kultury – jedno 

podwórko” 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

w Warszawie 

Wydział Polityki 

Społecznej 

pl. Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

 

 

X. REALIZACJA PROJEKTÓW I REKOMENDACJE DZIAŁAŃ NA 

2018 ROK 

 

 

XI.1  REALIZACJA PROJEKTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

DZIELNICY PRAGA – POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY W ROKU 2018 

 

1. Projekt „Odzyskać Przyszłość” realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00 IP.01-14-

028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno – zatrudnieniowej 50 osób (25 k i 25 m) wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego 

i ubóstwa. 

Uczestnicy projektu: 

• 30 osób bezdomnych; 

• 20 osób bezrobotnych z III profilem pomocy. 

Min. 80% doświadcza wielokrotnego wykluczenia, min. 10% to osoby 

z niepełnosprawnością,  preferowane są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa (PO PŻ) 
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Każdy z uczestników realizuje indywidualną ścieżkę reintegracji: 

• dla osób bezdomnych jest to indywidualny program wychodzenia z bezdomności; 

uwzględniający: zajęcia psychoedukacji grupowej, indywidualne konsultacje psychologa 

i terapeuty, pracę socjalną (na podst. kontraktu socjalnego), udział w pracach 

charytatywnych i formach integracyjnych; 

• dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy są to: konsultacje psychologa, doradcy 

zawodowego, praca socjalna (na podst. kontraktu socjalnego), Program Aktywizacja 

i Integracja, udział w Pracach Społecznie Użytecznych, Szkolenia i kursy zawodowe. 

 Planowane efekty projektu: 

• 50 osób (25K i 25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie 

objętych wsparciem w programie; 

• 5 osób (2K i 3M) z niepełnosprawnościami znaczną / sprzężoną / intelektualną zostanie 

objętych wsparciem w programie 

• 12 os. (6K i 6M) uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu (ukończy kursy i szkolenia 

zawodowe) 

• 28 os. (14K i 14M) poszukuje pracy po opuszczeniu programu 

• 15 os. (7K i 8M) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z działalnością 

gospodarczą) 

• 34% (17 os.) uczestników dokona postępu w aktywizacji społecznej 

• 22% (11 os.) uczestników podejmie zatrudnienie (w tym 2 os z niepełnosprawnościami) 

• 18 osób (9K i 9M) zostanie objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych 

Min. 15 os. bezdomnych otrzyma mieszkania po zakończeniu projektu. Zarząd Dzielnicy 

zapewnił mieszkania wszystkim uczestnikom, którzy ukończą program wychodzenia 

z bezdomności. 

Całkowita wartość projektu: 518 835,00 zł. 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 415 068,00 zł. 

2.  „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej 

rodzin z dziećmi” projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2017 r. - 31 października 2019 r. 
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Cel projektu: wzrost efektywności społeczno-zatrudnieniowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) 

z rodzin: wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci 

w okresie XI 2017 - X 2019 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) z rodzin: 

wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci 

mieszkających na terenie Dzielnicy Praga – Południe, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem. 

Działania: W ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę 

reintegracji, przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio 

dobrane do potrzeb działania: 

1. Udzielanie pomocy finansowej uczestnikom w postaci zasiłków: XI 2017 – X 2019 

2. Intensywna praca socjalna: XI 2017 – X 2019 

3. Wsparcie asystenta rodziny: XI 2017 – X 2019 

4. Poradnictwo psychologiczne: XI 2017 – X 2019 

5. Intensywne wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne: II – X 2018 

6. Warsztaty grupowe dla uczestników (m.in. kompetencje wychowawcze, asertywność, 

zarządzanie sobą w czasie, edukacja finansowa, radzenie sobie ze stresem): II 2018 r. – V 

2019 r. 

7. Zajęcia integracyjne: spotkania wigilijne i wielkanocne dla uczestników: XI 2017 r. – X 

2019 r. 

8. Edukacja zdrowotna: II – X 2018 r. 

9. Usługi stomatologiczne: I – X 2019 r. 

10. Kursy i szkolenia zawodowe: I – X 2019 r. 

11. Wsparcie asystenta aktywizacji zawodowej: IX 2018r. – V 2019 r. 

Całkowita wartość projektu: 550 000,00 zł 

Wartość dofinansowania: 440 000,00 zł 

 

3.  „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” 

– projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020 

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN 

Wkład własny: 68 390,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN 
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Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 

Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 r. – 14.05.2019 r. 

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych 

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON 

Projekt realizowany jest we współpracy z 7 ośrodkami pomocy społecznej: 

1. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, 

2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 

3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 

4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 

5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 

6. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, 

7. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu. 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, 

które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. 

 Główne działania w projekcie: 

• szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej 

indywidualnej ścieżki wsparcia, 

• usługi opiekuńcze, 

• teleopieka. 

4. „Celem jest praca” - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 28 lutego 2020 r. 

Cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 30 osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa 

w okresie od VII 2018 do II 2020 poprzez: nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, podjęcie decyzji dot. 
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wyboru/zmiany zawodu; wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 

pożądane na rynku pracy; utrzymanie zatrudnienia oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier 

zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.  

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn) 

zakwalifikowanych do III profilu pomocy. 

Działania: W ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę 

reintegracji, przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio 

dobrane do potrzeb działania: 

1. Pomoc finansowa w postaci zasiłków. 

2. Warsztaty w ramach PAI obejmujące: umiejętności społeczne, komunikację, rozwiązywanie 

problemów, radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja, poczucie własnej 

wartości, umiejętności związane z rynkiem pracy. 

3. Konsultacje indywidualne specjalisty wizerunku 

4. Prace społecznie użyteczne 

5. Warsztaty komputerowe 

6. Szkolenia i kursy zawodowe 

7. Pogłębiona praca socjalna  

8. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i/lub psychologiem 

Całkowita wartość projektu: 308 162,50 zł 

Wartość dofinansowania: 244 997,50 zł 

5.  „Profesjonalni i Pomocni” projekt złożony w odpowiedzi na konkurs PO WER 2.5. 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta nr POWR.02.05.00-IP.03-00-

012/17, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 r. – 28 lutego 2019 r. 

Cel projektu: podniesienie jakości obsługi klientów w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Praga Południe m.st. Warszawy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na 

oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług. Osiągnięciu celu 

głównego służyć będzie realizacja trzech celów szczegółowych wynikających z potrzeb OPS:  

1) wdrożenie zmian organizacyjnych (formalne rozdzielenie pracy administracyjnej od socjalnej), 

2) podniesienie kompetencji pracowników (dostosowanych do zadań wynikających z rozdzielenia 

pracy administracyjnej od socjalnej),  

3) poprawa warunków pracy i obsługi klienta (warunki zewnętrzne i techniczne odpowiadające 

rozdzieleniu pracy administracyjnej od socjalnej). 
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Uczestnicy projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

i jego pracownicy 

Działania:  

1. Zmiany organizacyjne – praca Zespołu Roboczego przygotowującego rekomendacje do 

wprowadzania zmian w ośrodku, nowy Regulamin ośrodka i inne dokumenty wewnętrzne 

2. Kompetencje pracowników – szkolenia i kursy dla pracowników ośrodka, regularne 

superwizje 

3. Warunki pracy i obsługi klienta – zatrudnienie 4 nowych pracowników i doposażenie ich 

stanowisk pracy, dostosowanie łazienki w jednej filii do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością 

Całkowita wartość projektu: 575 255,00 zł 

Wartość dofinansowania: 575 255,00 zł 

 

 

 

XI.2 REKOMENDACJE DZIAŁAŃ OPS NA 2018 ROK 

 

1. Utworzenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej na Pradze-Południe – Koncepcja Ośrodka 

Pomocy Społecznej jako wyzwanie na rok 2018 

   

  W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej Praga – Południe będzie starał się o uruchomienie 

przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (CIS lub spółdzielni socjalnej). 

a) Cel utworzenia: 

– readaptacja społeczna i zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wymagających 

szczególnego wsparcia w dążeniu do samodzielności ekonomicznej i społecznej.  

– profilaktyka uzależnień i działania wspierające proces leczenia uzależnień.  

– propagowanie zdrowego stylu życia. 

Przedsięwzięcie jest tworzone przede wszystkim dla mieszkańców Pragi-Południe 

pozostających bez pracy ze względu na uzależnienia (będące w fazie leczenia), niepełnosprawności, 

bezdomność i inne przyczyny defaworyzujące ich na otwartym rynku pracy. 

Bezrobocie wśród osób szczególnie oddalonych od rynku pracy, w tym osób uzależnionych, 

jest zjawiskiem stałym - od kilku lat obserwuje się względnie stałą liczbę osób bezrobotnych 

z określonym przez urząd pracy trzecim profilem pomocy, przy zmniejszającej się liczbie osób 

bezrobotnych ogółem. Ta sytuacja wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej 
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a dotychczas podejmowane działania nie przyniosły istotnej zmiany. Przedsiębiorstwo społeczne 

utworzone na terenie Dzielnicy będzie kolejnym etapem systemu readaptacji społecznej 

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, po powołanym, w ramach Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Klubie Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej przygotowuje swoich 

uczestników do powrotu na rynek pracy i integruje społeczności lokalne (prace społecznie 

użyteczne, Program Aktywizacja i Integracja, szkolenia zawodowe, animowanie wspólnych działań 

mieszkańców Dzielnicy). Przedsiębiorstwo społeczne, którego celem zasadniczym jest readaptacja 

społeczna i zawodowa a nie tylko zysk komercyjny, uzupełni ofertę Dzielnicy i ostatecznie 

przygotuje absolwentów KIS i inne osoby niezaadaptowane na otwartym rynku pracy do dalszego 

rozwoju i pozwoli im usamodzielnić się ekonomicznie. Działalność przedsiębiorstwa 

(przygotowywanie ciepłych posiłków, produkcja garmażeryjna) będzie też inwestycją w sferze 

zdrowotnej – jakość produktów wydawanych lub kupowanych przez mieszkańców Dzielnicy będzie 

pod stała kontrolą i będzie miała wpływ na ich nawyki żywieniowe. Spółdzielnia socjalna będzie 

usytuowana jako końcowy element stworzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej systemu 

readaptacji zawodowej i społecznej, który jest realizowany w ramach jego struktur. W związku 

z tym ważne jest aby OPS uczestniczył w budowaniu misji tego przedsiębiorstwa i miał realny 

wpływ na jego funkcjonowanie. 

b) Forma działania: 

Spółdzielnia socjalna założona przez dwie osoby prawne: miasto stołeczne Warszawa 

reprezentowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy i inny podmiot (np. 

organizację pozarządową lub inną jednostkę samorządu terytorialnego). 

Założyciele spółdzielni oddelegowują do powstającego przedsiębiorstwa swoich przedstawicieli, 

którzy tworzą jej zarząd i określają dalsze działania. 

Spółdzielnia socjalna osób prawnych ma obowiązek w terminie do sześciu miesięcy po 

powstaniu (rejestracji w KRS) zatrudnić co najmniej 5 osób wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. O środki na stworzenie miejsc spółdzielnia może się 

starać z funduszy PFRON (na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych) i budżetu 

pozostającego w posiadaniu Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). 

c) Prowadzona działalność: 

– zapewnienie ciepłych posiłków dla mieszkańców Pragi-Południe (na miejscu 

i dostarczanych do domów), objętych pomocą OPS; 

– usługi gastronomiczne prowadzone na miejscu; 

– produkcja garmażeryjna; 

– usługi cateringowe; 

– prowadzenie działalności edukacyjnej, prozdrowotnej i profilaktycznej. 
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d) Wymagana infrastruktura: 

Lokal o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych zlokalizowany w dobrze 

skomunikowanej okolicy (nie dalej niż 100 metrów od przystanku przy jednej z głównych arterii 

Dzielnicy. Zaplecze kuchenne powinno mieć ok. 200 metrów kwadratowych i możliwość 

dogodnego dojazdu pojazdów dostawczych. Pomieszczenie restauracyjne – ok. 150 metrów 

kwadratowych z wejściem bezpośrednio od ulicy. 

e) Koszty adaptacji i wyposażenia: 

– Koszty remontu i adaptacji – w zależności od stanu pomieszczeń (wstępny szacunek: ok. 

200 tys. zł.); 

– Koszty wyposażenia – ok. 150 - 180 tys. zł. – osprzęt kuchenny, chłodziarki, urządzenia 

sanitarne, stoły krzesła, bufet, naczynia; 

– Inne koszty:  

• samochód dostawczy, pojemniki do przenoszenia posiłków, odzież robocza – ok. 50 tys. zł.; 

• kapitał początkowy konieczny do rozruchu i uruchomienia produkcji – ok. 15 tys. zł. (zakup 

artykułów spożywczych, ubezpieczenie przedsięwzięcia). 

f) Źródła finansowania: 

– Budżety założycieli; 

– Środki uzyskane z tytułu uruchomienia spółdzielni socjalnej i zatrudnienia pracowników 

(obecnie jest to kwota 14 400 zł. Na jednego zatrudnionego wypłacana przez Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej); 

– Pożyczka bankowa dedykowana podmiotom ekonomii społecznej – Towarzystwo 

Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (na mocy porozumienia z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego) udziela nowopowstałym przedsiębiorstwom społecznym nisko-oprocentowanych 

pożyczek (ok. 2% na okres do 60 miesięcy) w wysokości do 500 000 zł; 

– Dotacje związane z zatrudnianiem przez spółdzielnię pracowników – obecnie można się 

starać o kwotę 14 400 zł. na jednego pracownika; 

– Dotacje i darowizny uzyskane od sponsorów; 

– Niefinansowym źródłem wsparcia przedsięwzięcia jest pomoc jakiej udziela Ośrodek.  

Wsparcia Ekonomii Społecznej: 

• Zatrudnienie ekspertów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia – ekspertyz, kosztorysów, 

stworzenia biznesplanu, harmonogramu działań i dokumentacji koniecznej do rejestracji spółdzielni 

w  Krajowym Rejestrze Sądowym i in.; 

• Sfinansowania szkoleń osobom mającym wejść do zarządu spółdzielni z ramienia 

założycieli; 

• Sfinansowanie szkoleń zawodowych pracowników zatrudnianych w spółdzielni; 
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• Niniejsza koncepcja jest materiałem wstępnym. Szczegółowy materiał wymaga doboru 

podmiotów tworzących podmiot ekonomii społecznej, których przedstawiciele i zatrudnieni 

eksperci stworzą biznesplan i harmonogram działań a  także sformułują cele, do których ma dążyć 

spółdzielnia (społeczne i komercyjne). 

2. Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy złożył wniosek 

o  przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia 

ustawicznego dla pracowników ośrodka. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do 

pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób 

pracujących. Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r.  

Biorąc pod uwagę liczne zadania, przed którymi stoi OPS oraz budżet, z którego są one 

finansowane OPS ma ograniczone możliwości na sfinansowanie kursów mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje Krajowy 

Fundusz Szkoleniowy - w szczególności obowiązujący w bieżącym roku priorytet 1 Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wskazujący m.in. pracowników socjalnych, księgowych 

oraz specjalistów HR jako zawody deficytowe wymagające wsparcia w postaci dofinansowania 

zawodowego kształcenia ustawicznego -  OPS ubiega się o dofinansowanie 80% kosztów 

zaplanowanych szkoleń, co przy ograniczonych środkach na potrzeby szkoleniowe stwarza 

możliwość objęcia wsparciem dużo większej grupy pracowników, niż możliwe by to było jedynie 

z finansowania szkoleń ze środków własnych. 

Najliczniejszą grupę wskazaną we wniosku, która zostanie objęta wsparciem stanowią 

pracownicy socjalni (80%). Zaplanowane szkolenia mają na celu uzyskanie/uaktualnienie 

kompetencji do celów zawodowych oraz inwestycję w osobisty rozwój zawodowy pracowników.  

3. Z@opiekowani 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy bierze udział 

w projekcie Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych 

w m.st. Warszawie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020. Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej Realizacja projektu przewidziana jest do 14.05.2019 r. 

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych. 

1. Główne działania w projekcie: 
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1) szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej 

indywidualnej ścieżki wsparcia; 

2) usługi opiekuńcze; 

3) teleopieka. 

2. Projekt realizowany jest we współpracy z 7 ośrodkami pomocy społecznej: 

1) Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego; 

2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy; 

3) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy; 

4) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy; 

5) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; 

6) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; 

7) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 

Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, które 

realizuje usługi opiekuńcze dla beneficjentów projektu. 

Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są 

mieszkańcami Warszawy, z których 25%, tj. 10 osób stanowią mieszkańcy Dzielni Praga-Południe. 

W roku 2017, w ramach projektu, zrealizowano ok. 2.300 godzin usług opiekuńczych oraz 

wprowadzono teleopiekę u 8 osób. 

4. „Samodzielny w domu / Samodzielny w środowisku” 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podjął współpracę 

z Urzędem Miasta w ramach realizacji projektu „Samodzielny w domu/samodzielny 

w środowisku”. Projekt zakłada Usługi opiekuńcze dla 35 osób niesamodzielnych oraz 

utworzenie i prowadzenie 5 mieszkań wspomaganych dla łącznie 15 osób.  

W ramach niniejszego projektu kilku podopiecznych OPS zostanie objętych wsparciem 

w formie usług opiekuńczych (średnio 7 godzin usług tygodniowo na osobę). Czas trwania 

projektu zaplanowano do końca grudnia 2019 r. 

5. Pomoc dziecku i rodzinie 

W roku 2018 dział projektów społecznych i pomocy specjalistycznej przygotował ofertę 

skierowaną do dzieci i rodzin. 

Oferta ta obejmuje: kilka projektów skierowanych do poszczególnych członków rodzin lub 

całych rodzin. 

Wykres nr 15: Schemat działań ukierunkowanych na pomoc dziecku i rodzinie 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Koszty realizowanych modułów: 

Moduł Aktywne rodzicielstwo: 7350,00 zł 

Moduł Dzieci i młodzież – aktywnie i rozwojowo: 20.016,00 zł 

Moduł Rodzina – integracja: 22.510,00 zł. 

Projekty socjalne koncentrujące się na pomocy dziecku i rodzinie są uzupełnieniem oferty 

dla rodzin, które są  uczestnikami projektu „Aktywna Rodzina”. Działania wskazane w projektach 

są ukierunkowane na wzrost kompetencji rodzicielskich, wzrostu umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziców, a także wsparcia dzieci i młodzieży zarówno w doświadczanych przez 

nie trudnościach, jak również w obszarze wyrównania ich szans edukacyjnych, społecznych 

i rozwojowych, poprzez różnorodne działania o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, 

integracyjno- rozrywkowym.  

6. Projekty złożone, w oczekiwaniu na wyniki oceny merytorycznej: 
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„Edukacja kluczem do przyszłości” zadanie publiczne w ramach Programu Integracji Społeczności 

Romskiej w Polsce na rok 2018 

1) Okres realizacji projektu: 1 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.; 

2) Cel projektu: zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz studentów pochodzenia 

romskiego poprzez działania skierowane do dzieci i młodzieży na różnych poziomach 

edukacji oraz ich rodziców i nauczycieli; 

3) Uczestnicy projektu: dzieci w wieku 5-18 lat z mniejszości romskiej, ale także ich rówieśnicy 

z polskiej społeczności dzielnicy, rodzice, nauczyciele przedszkolni  

i wczesnoszkolni, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

4) Działania:  

a) Edukacja dorosłych - warsztaty dla rodziców romskich z zakresu kompetencji 

cyfrowych i korzystania z komputera oraz warsztaty dla rodziców romskich z zakresu 

doskonalenia umiejętności czytania i pisania.  

b) Zajęcia dodatkowe dla uczniów z mniejszości romskiej prowadzone przez 

przygotowanych do tego korepetytorów. Aby w jak największym stopniu skupić się na 

kształtowaniu i rozwoju indywidualnych uzdolnień i umiejętności dziecka oraz 

wyrobieniu u niego pozytywnych postaw w stosunku do szkoły i nauki, zdecydowano 

się na bardzo indywidualną formę tzn. każde dziecko będzie miało przydzielonego 

jednego korepetytora (tej samej płci co dziecko), który będzie nie tylko pomagał  

w nauce (średnio 1 spotkanie w tygodniu, w miejscu zamieszkania dziecka), ale też 

zabierał np. do muzeum itp.  

c) Materiały dydaktyczne - pomoc w wyposażaniu uczniów romskich w dodatkowe 

pomoce naukowe, słowniki, encyklopedie itp.  

d) Pedagog - warsztaty dla nauczycieli i pedagogów z przedszkoli, szkół podstawowych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu dzielnicy dotyczące kultury 

romskiej, specyfiki pracy z przedstawicielami tej grupy oraz przeciwdziałania 

dyskryminacji ze strony innych uczniów czy ich rodziców.  

e) Zajęcia dodatkowe - celem działania jest wspieranie i promowanie edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej dzieci romskich oraz działania zmierzające do 

zmniejszenia udziału uczniów romskich w szkołach specjalnych poprzez utworzenie 

grupy adaptacyjnej dla dzieci (polskich i romskich) w wieku 5-7 lat oraz ich rodziców 

Całkowita wartość projektu: 235 976,00 zł 

Wartość dofinansowania: 170 080,00 zł 

Planowane jest złożenie wniosku w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację 

projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
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w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. Termin składania wniosków: do 19 lutego 2018 roku. 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 PODZIAŁ ZADAŃ I PROCEDURY DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI 

 
 

PRACOWNIK SOCJALNY DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH 

 

Prowadzenie krótkoterminowej pracy socjalnej z osobami i rodzinami korzystającymi  

z pomocy pieniężnej lub niepieniężnej OPS (głównie kierowanie i informowanie). 

Prowadzenie własnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń  

z pomocy społecznej:  

• świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, okresowe, celowe) 

• posiłki, inna pomoc niepieniężna, 

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia (np. ŚDS), 

• sprawienie pogrzebu, 

• mieszkania chronione, 

• inne postępowania administracyjne. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku o pomoc (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) na odpowiednim 

druku. 

2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu przyznania świadczeń z pomocy 

społecznej. 

3. Zgromadzenie niezbędnej do sprawy dokumentacji, w tym oświadczeń o stanie 

majątkowym, sytuacji bytowej, zaświadczeń o wynagrodzeniu i innych wymienionych 

w art. 107 ust.5b u. o. p. s. 

4. W razie konieczności wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do 

innych instytucji. 

5. W uzasadnionych przypadkach- spisanie zasad współpracy, w tym, w formie kontraktu 

socjalnego. 

6. Przygotowanie planu pomocy. 

7. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych. 

8. W uzasadnionych przypadkach wypełnienie karty zgłoszenia do pracy socjalnej, karty 

poradnictwa specjalistycznego.  
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9. W sytuacji, gdy właściwość miejscowa należy do innego OPS przygotowanie pisma 

o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością oraz zawiadomienia do klienta wraz 

uzasadnieniem a następnie przesłanie kompletu dokumentów do odpowiedniego OPS. 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń 

z pomocy społecznej na wniosek innych Ośrodków Pomocy Społecznej lub przekazanie spraw 

do innych OPS celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością miejscową:  

-świadczenia pieniężne, 

-świadczenia niepieniężne, 

-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym, o których mowa w art. 103 u. o p. s. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku z innego OPS. 

2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, w tym, o których mowa  

w art. 103 u. o p. s. na wniosek innych OPS. 

3. Przesłanie wywiadu wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentacją. 

4. Ewentualnie udzielenie pisemnej informacji o braku możliwości przeprowadzenia 

wywiadu i przesłanie jej do OPS. 

Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek 

osoby lub świadczeniodawcy. 

2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z wnioskodawcą w celu potwierdzenia 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej lub w razie braku takiej możliwości zebranie 

wszelkich dostępnych informacji na temat osoby. 

3. Zgromadzenie niezbędnej do sprawy dokumentacji. 

4. W razie konieczności wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do 

innych instytucji, w tym do NFZ, ZUS. 

5. Przygotowanie planu pomocy. 

6. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych. 

7. Przygotowanie metryki sprawy oraz wyceny czynności. 

8. W sytuacji, gdy właściwość miejscowa należy do innego OPS przygotowanie pisma 

o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością oraz zawiadomienia o przekazaniu 

sprawy a następnie przekazanie kompletu dokumentów do właściwego OPS. 
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Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania skierowania do domów dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku o pomoc (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) na odpowiednim 

druku. 

2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

3. Zgromadzenie niezbędnej do sprawy dokumentacji, w tym, zaświadczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do skierowania do domu, 

skróconego aktu urodzenia dzieci lub książeczki zdrowia dzieci, oświadczenia 

z informacją o sytuacji majątkowej, dochodowej, zawodowej i rodzinnej, 

zaświadczenia o wynagrodzeniu i inne. 

4. Wydanie opinii zawierającej uzasadnienie pobytu w Domu i wskazującej czas 

niezbędny do odzyskania samodzielności. 

5. Przekazanie sprawy w teczce osobowej zawierającej spis dokumentów do WCPR. 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych 

w sprawie kierowania mieszkańców do DPS, do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-

Rehabilitacyjnego w Dąbku i Centrum Alzheimera. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku o skierowanie na odpowiednim druku. 

2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego z wnioskodawcą w celu 

przyznania pomocy. 

3. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego z osobami,  

o których mowa w art. 103 u. o p. s.  

4. W razie potrzeby wystąpienie z wnioskami o udostępnienie danych osobowych do 

innych OPS lub instytucji. 

5. Zgromadzenie niezbędnej do sprawy dokumentacji, w tym oświadczeń  

o stanie majątkowym, o sytuacji bytowej, zaświadczeń o dochodzie, dokumentów dot. 

sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej. 

6. Sporządzenie umowy w spawie wnoszenia opłaty za pobyt w DPS. 

7. Przekazanie dokumentacji do WCPR. 

Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inne urzędy  

i instytucje, w których pośredniczy Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: 

-WZL i ZGN (np. w sprawie osób zagrożonych eksmisją i zadłużonych),  

-ZUS, 
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-Urząd Skarbowy, 

-WCPR (np. pomoc na kontynuację nauki, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej), 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku. 

2. Udzielenie odpowiedzi i przekazanie informacji do instytucji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Referat 

Świadczeń Rodzinnych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego oraz w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się 

o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także weryfikacji świadczenia 

wychowawczego. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku. 

2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 

3. Przesłanie wywiadu do Referatu Świadczeń Rodzinnych. 

4. Ewentualnie udzielenie pisemnej informacji o braku możliwości przeprowadzenia 

wywiadu i przesłanie jej do Referatu. 

Udzielanie pisemnych odpowiedzi na wniosek innych urzędów i instytucji: 

- Sąd (bez spraw opiekuńczo-wychowawczych), 

- Prokuratura, 

- Policja, 

- Zakłady Karne i Areszty Śledcze, 

- inne instytucje państwowe. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku. 

2. Udzielenie odpowiedzi do właściwego urzędu. 

3. Ewentualnie przekazanie sprawy do pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej. 

Współpraca z pracownikiem socjalnym ds. pracy socjalnej według opracowanego 

modelu. 

Procedura: 

1. Zgłoszenie osoby lub rodziny do usługi pracy socjalnej na druku „karta zgłoszenia do 

usługi pracy socjalnej”. 
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2. Wymiana informacji w formie pisemnej. Pracownik ds. pracy socjalnej odpowiada na 

„notatce służbowej dotyczącej karty zgłoszenia / informacja zwrotna” w terminie 30 

dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

3. Każda następna informacja zwrotna udzielana jest na pisemny wniosek pracownika 

socjalnego.  

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY DS. PRACY SOCJALNEJ 

Prowadzenie intensywnej pracy socjalnej z osobami i rodzinami w oparciu  

o procedurę zawartą w Modelu Pracy Socjalnej. 

Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz występowanie  

z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Procedura: 

1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. I celem diagnozy sytuacji 

osoby/rodziny. 

3. W przeprowadzeniu diagnozy w szczególnie trudnych przypadkach pracownikowi 

socjalnemu towarzyszy konsultant pedagog z Zespołu ds. Rodziny z Działu Pomocy 

Specjalistycznej zgodnie z obowiązującym „Standardem pracy z rodziną w Ośrodku 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe.” 

4. Wnioskowanie o objęcie rodziny wsparciem przez asystenta rodziny. 

5. W uzasadnionych przypadkach wydanie opinii, zawiadomienia o nieprawidłowej 

sytuacji opiekuńczo-wychowawczej do Sądu. 

6. W sytuacji, gdy z osobą/rodziną pracuje asystent rodziny, pracownik socjalny ds. pracy 

socjalnej ustala wspólnie z asystentem obszary, którymi każdy z nich się zajmie.  

7. W razie braku asystenta rodziny, prowadzenie pracy z rodziną w oparciu o ww. model 

lub monitorowanie środowiska. 

Przygotowywanie opinii o sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie na wniosek 

sądu, domu dziecka lub innych instytucji. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku o wydanie opinii. 

2. Rozeznanie środowiska. 
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3. Udzielenie pisemnej odpowiedzi. 

Przygotowywanie opinii w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka poza kolejnością  

w szczególnych okolicznościach, związanych z kryzysową sytuacją rodziny na wniosek 

osoby/rodziny. 

1. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. I celem oceny sytuacji 

osoby/rodziny.  

2. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym oświadczeń o sytuacji rodziny. 

3. Sporządzenie opinii zgodnie z obowiązującą procedurą w sprawie przyjęcia dziecka do 

żłobka poza kolejnością w m. st. Warszawa. 

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w domach dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w sprawach 

podopiecznych. 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku. 

2. Udział w spotkaniu w placówce. 

3. Współpraca z placówką. 

4. Opracowywanie planów pracy z rodziną. 

5. Monitorowanie realizacji planu. 

Podjęcie działań interwencyjnych w nagłych sytuacjach wymagających 

natychmiastowego rozeznania środowiska. 

Procedura: 

1. Przyjęcie zgłoszenia. 

2. Wizyta w środowisku (w możliwie jak najszybszym terminie). 

3. Podjęcie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osoby lub rodziny. 

4. W uzasadnionych przypadkach podjęcie działań w trybie art. 12a Ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z obowiązującą procedurą w tut. 

OPS. 

5. W przypadku uzyskania informacji o występowaniu przemocy w rodzinie wszczęcie 

procedury „Niebieska Karta.” 

6. Sporządzenie notatki służbowej z podjętych działań interwencyjnych. 

7. Monitorowanie sytuacji osoby/rodziny. 

Prowadzenie monitoringu: 
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- sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

- osoby starszej lub innej osoby w rodzinie. 

Procedura: 

1. Wizyty w środowisku w zależności od sytuacji osoby/rodziny. 

2. Dokumentowanie wizyt oraz prowadzonych działań w karcie pracy socjalnej (druk 

„karta pracy socjalnej”).   

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej Karty.  

Procedura: 

1. Przyjęcie zgłoszenia z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Południe. 

2. Objęcie osoby/rodziny praca socjalną w oparciu o Model Pracy Socjalnej. 

3. Udzielenie pisemnej informacji na temat osoby/rodziny i przekazanie jej do Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

4. Przygotowanie planu pracy z rodziną. 

5. Udział w grupach roboczych powołanych przez Zespół. 

6. Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia. 

7. Organizowanie dostępu do pomocy medycznej i zapewnienie schronienia. 

8. Monitorowanie sytuacji osoby/rodziny w czasie trwania procedury „Niebieskiej Karty.” 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 

-występowanie z wnioskiem o leczenie bez zgody klienta, 

-występowanie do PZP o wizyty lekarskie w środowisku, 

-występowanie z wnioskiem o umieszczenie w DPS bez zgody klienta. 

Procedura: 

1. Przyjęcie zgłoszenia.  

2.Rozeznanie sytuacji. Wizyta z psychologiem z Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

3.W sytuacji wymagającej podjęcia działań wobec osoby chorej, wystąpienie przez 

psychologa tut. OPS z wnioskiem o leczenie bez zgody klienta lub o umieszczenie  

w DPS bez zgody klienta zgodnie z obowiązującą procedurą w tut. OPS. 

4. Monitorowanie postępowania sądowego. 

5. Podjęcie działań w zakresie zrealizowania postanowienia Sądu. 
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Udzielanie pisemnych odpowiedzi na wniosek innych urzędów i instytucji, gdy sprawa 

dotyczy problemów opiekuńczo-wychowawczych lub, gdy rodzina objęta jest rozszerzoną 

pracą socjalną: 

- Sąd, 

- Prokuratura, 

- Policja, 

- Zakłady Karne i Areszty Śledcze. 

 

 

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku. 

2. Udzielenie odpowiedzi do właściwego urzędu. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Organizowanie innych form pomocy,  

w tym współdziałanie ze społecznościami, organizacjami i instytucjami działającymi lokalnie 

na rzecz poprawy funkcjonowania środowiska.  

Procedura: 

1.Sieciowanie. 

2.Inicjowanie wspólnych działań. 

3.Tworzenie Partnerstw. 

Ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym ds. post. administracyjnego według 

procedury zawartej w modelu pracy socjalnej. 

 

WSPÓLNE ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO DS. PRACY SOCJALNEJ ORAZ 

DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH 

Udzielanie osobom zgłaszającym się o pomoc informacji o przysługujących im 

świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz udzielanie wskazówek dotyczących 

rozwiązania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 

rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. 

Procedura: 

1. Przekazywanie informacji o zasadach, formach, wymiarze i zakresie pomocy  

w ramach świadczeń pomocy społecznej. 

2. Przekazywanie informacji, ulotek, danych teleadresowych osób, instytucji 

udzielających wsparcia. 
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3. Przekazywanie wskazówek odnośnie możliwości uzyskania innych świadczeń (np. 

zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe), ulg (np. dla osób niepełnosprawnych), 

sposobów załatwiania sprawy (np. wnioskowanie o alimenty, ubezwłasnowolnienie 

lub eksmisję, złożenie wniosku o przyznanie lokalu socjalnego). 

Współdziałanie z Działem Pomocy Specjalistycznej oraz instytucjami i organizacjami  

w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia (w tym wydawanie 

wniosków i skierowań np. Szlachetna Paczka, PKPS, żywność FEAD, uprawnienia do 

bezpłatnych przejazdów ZTM). Zaświadczenie lub skierowanie wydaje pracownik, który 

zajmuje się rodziną. W sytuacjach wątpliwych - pracownik wskazany przez kierownika. 

Wydawanie zaświadczeń.  

Procedura: 

1. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia. 

2. Sporządzenie metryki sprawy. 

3. Przygotowanie zaświadczenia przez pracownika, który zajmuje się osobą/rodziną.  

W razie wątpliwości zaświadczenie wystawia pracownik wskazany przez kierownika 

Zespołu. 

4. Podpisanie zaświadczenia przez osobę upoważnioną. 

5. Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni. 

Wnioskowanie o asystę Policji. 

Wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych (system POMOST). 

Sporządzanie sprawozdawczości. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODOWISKOWY PROGRAM REHABILITACYJNY „RAZEM  ŁATWIEJ” 

– MODUŁY PRACY Z KLIENTEM 

 

Całość Programu podzielona została na trzy moduły: 

1. MODUŁ EDUKACYJNY 

2. MODUŁ ROZWOJOWY 

3. MODUŁ WSPARCIOWO - INTEGRACYJNY 

Ponadto na każdym etapie pracy z klientami uzależnionymi od alkoholu, bądź pijącymi go 

w sposób ryzykowny a także członkami ich rodzin  realizowane były indywidualne bądź rodzinne 

sesje terapeutyczne. Spotkania te ukierunkowane były głównie na : 

− diagnozę uzależnienia; 

− poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne; 

− wsparcia w sytuacjach nagłych i niespodziewanych trudności; 

− przekazywanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego; 

− terapię ogólnorozwojową, podtrzymującą konstruktywny sposób funkcjonowania 

psychospołecznego. 

W 2017 konsultant ds. uzależnień i terapeuta uzależnień przyjęli na konsultacjach 

indywidualnych 139 osób uzależnionych od alkoholu oraz 32 osoby współuzależnione bądź 

DDA. 

Przeprowadzono łącznie 501 indywidualnych spotkań konsultacyjnych i terapeutycznych 

z osobami uzależnionymi od alkoholu. Z członkami rodzin osób uzależnionych przeprowadzono 

66 spotkań.  

Terapeuci podejmowali z pracownikami socjalnymi 11 spotkań interwencyjnych  

w domach klientów. 

 

Ad.1. Moduł  Edukacyjny 

Moduł edukacyjny jest podstawowym elementem wprowadzającym do obszaru pracy nad 

sobą w kierunku motywacji do zmiany. Odkrywa i uzmysławia tematykę uzależnienia, rzeczywistą 

skalę problemu. Ma zadanie  systematyzowania i precyzowania zakresu posiadanej wiedzy. 

 

W 2017 roku zrealizowano zajęcia edukacyjne dotyczące uzależnień dla trzech grup 

uczestników Programu „Wychodzenie z Bezdomności. Każda z trzech grup odbyła po trzy 

spotkania  

z terapeutą uzależnień . Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od stycznia do marca 2017.  
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Całość zajęć edukacyjnych na temat uzależnień i współuzależnień oraz DDA  wyniosła 20 godzin 

zegarowych dla każdej grupy 

Ad.2. Moduł  Rozwojowy 

W ramach modułu rozwojowego w 2017 zrealizowane zostały: 

• Wyjazdowe Warsztaty Rozwoju Osobistego 

Uczestnikami wyjazdowych zajęć warsztatów „Budowanie poczucia własnej wartości” było 

11 osób biorących udział w zajęciach grupy wsparcia prowadzonej w tut. OPS, a także uczestników 

spotkań indywidualnych z terapeutami, którzy pracowali nad wspieraniem procesu zdrowienia. 

Zajęcia odbyły się w dniach 20 – 23 lipca w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina 

Bobrów”. Oprócz zajęć merytorycznych, warsztatowych ważnym elementem zajęć były 

kilkugodzinne wycieczki rowerowe, które  stanowiły istotną rolę w budowaniu harmonii pomiędzy 

rozwojem emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym. 

 

Ad.3. Moduł  Wsparciowo - Integracyjny 

Jego zadaniem jest wzbudzanie poczucia bliskości, rozumienia innych. Dodatkowe 

poszerzanie programu o włączanie do niego osób pozostających w bliskim kontakcie 

z uczestnikami programu sprzyja pozbywaniu się poczuciu wstydu, izolowania się i pozostawania 

z nim.  

W ramach tego modułu funkcjonuje:  

• Grupa wsparcia 

Odbiorcami zajęć grupy wsparcia są klienci Ośrodka Pomocy Społecznej uzależnieni od 

alkoholu. którzy ukończyli podstawowe programy terapii uzależnień w ośrodkach lecznictwa 

odwykowego lub brali udział w spotkaniach indywidualnych z terapeutami. Były to osoby, które 

nadal chciały pracować nad utrzymaniem abstynencji i poszukiwali dróg i sposobów na 

realizowanie tego założenia. 

W 2017 roku w 47 spotkaniach ( bez spotkań świątecznych) łącznie uczestniczyło 31 osób. 

Średnia osób na zajęciach to 8-10 osób.  

Program realizowany był w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej OPS Praga Południe  

przy ul. Paca 42. Program stanowi stały element oferty Ośrodka. Grupa wsparcia spotyka się  raz 

w tygodniu, w środy w godzinach 1600 – 1830. Czas trwania programu jest nieograniczony. 

Rozpoczęcie programu nastąpiło 9.01.2002 roku.  

• Spotkanie przy grillu   
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  Tegoroczny grill, jako jeden z elementów modułu wsparciowo-integracyjnego  

zorganizowany został w dniu 21 czerwca w Zalesiu Górnym. Udział w nim wzięło 12 uczestników 

grupy wsparcia oraz 5 członków rodziny ( dzieci i partnerzy).  

• Uroczyste spotkania świąteczne i jubileuszowe 

Czas świąt zarówno wielkanocnych jak i bożonarodzeniowych dla większości uczestników 

programu jest trudnym emocjonalnie momentem w ich życiu. Sytuacje osobiste, w których 

pozostają, narażają szczególnie teraz na sięganie po alkohol, szukając w jago działaniu ulgi od tego 

co jest trudne do zniesienia na trzeźwo.   

Cieszy nas fakt, że na spotkania świąteczne uczestnicy zapraszają coraz więcej członków 

swoich rodzinnych. W tym roku oprócz tradycyjnie małych dzieci pozostających pod opieką 

uczestników pojawiły się również dorosłe dzieci, wspierające trzeźwienie a także partnerzy.  

Spotkania jubileuszowe organizowane są w formie uroczystych spotkań, w których oprócz 

członków grupy udział biorą również zaproszeni przez jubilatów goście: członkowie ich rodzin, 

koledzy. W 2017 roku dwie osoby obchodziły w uroczysty sposób swoje rocznice, choć osób które 

utrzymują kilkuletnie abstynencje jest więcej. 


