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Wstęp
Pandemia koronawirusa to nowa sytuacja dla wszystkich, także dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, których zadaniem jest nieść pomoc
potrzebującym, a przed którymi pojawiły się nowe wyzwania. Wymusiła ona nowy
model pracy socjalnej i organizacji funkcjonowania Ośrodka, ale z nadal
obowiązującymi wymogami prawnymi i procedurami udzielania świadczeń.
Pandemia nie zatrzymała pomocy społecznej. Mimo obostrzeń pracownicy
Ośrodka byli zawsze w pogotowiu, rozpatrywali wnioski o pomoc, przyznawali
świadczenia, udzielali specjalistycznego poradnictwa, aktywizowali społeczność
lokalną – tyle że z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla pracowników pomocy
społecznej stan epidemiczny rozszerza zakres działań, gdyż przybywa nowych
odbiorców naszych usług, jednocześnie niesie ze sobą wiele wyzwań i dylematów.
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I. WSPARCIE OSÓB Z DZIELNICY WŁOCHY PRZEBYWAJĄCYCH W
KWARANTANNIE I IZOLACJI DOMOWEJ W OKRESIE III-XII 2020 R.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy realizując
zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.03.2020 r.
otrzymane w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem
epidemiologicznym/epidemią, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rozpoczął z dniem 17.03.2020 r. działania w
zakresie zapewnienia dostępu do podstawowych artykułów spożywczych osobom
objętym kwarantanną przez służby sanitarne po dokonaniu jak najszybszej
identyfikacji potrzeb tej grupy osób.
Wszelkie instrukcje w początkowym okresie ogłoszonego stanu
epidemicznego (później epidemii) kładły szczególnie nacisk na dokonanie wnikliwej
analizy potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych pozostających w
kwarantannie w zakresie dostępu do niezbędnej żywności, leków czy pomocy
psychologicznej (późniejsze zalecenia) oraz zakładały współpracę OPS z Wojskiem
Obrony Terytorialnej, Strażą Pożarną, Policją, Bankami Żywności czy Caritasem.
W początkowym okresie trwania epidemii problemem była realizacja
zakupów, dostawę posiłków realizowały dwie firmy rekomendowane przez Miasto
st. W-wa (Smaki Miasta, Szwajcarka.net, a realizacja dostawy zakupów
zamówionych online w popularnych sieciach do domu trwała b. długo, nawet
kilkanaście dni).
Dane o osobach w kwarantannie Ośrodek otrzymywał i otrzymuje nadal za
pośrednictwem Centrum Usług Społecznych, chociaż pierwsza instrukcja pracy w
powyższym zakresie zakładała, że OPS-y będą otrzymywać dane bezpośrednio z
Sanepidu.
W początkowym okresie OPS otrzymywał dane nawet kilkukrotnie w ciągu
dnia, często w godzinach popołudniowych, gdzie nie było synchronizacji danych
pochodzacych z Sanepidu i Komendy Stołecznej Policji, listy z tych źródeł zawierały
w części te same dane, w części nie lub otrzymywano te same dane lecz w różnym
czasie, co powodowało trudności w faktycznym ustalenia liczby osób w
kwarantannie na dany dzień, co związane było też faktem braku informacji, co do
daty rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny u danej osoby.
Zdarzało się, że OPS otrzymywał dane niekompletne np. same adresy z
telefonami bez nazwisk czy same nazwiska bez telefonów, co wymagało
dodatkowych ustaleń (liczne telefony) we współpracy z włochowskim komisariatem
Policji. Ponadto, listy docierały do OPS z bardzo dużym opóźnieniem, czasem przed
samym końcem okresu kwarantanny danej osoby, nawet w dniu jej zakończenia.
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Weryfikacja potrzeb osób pozostających w kwarantannie odbywała się
wyłącznie w drodze wywiadu telefonicznego.
W przypadku zgłoszonych potrzeb przez osoby w kwarantannie w zakresie
zrobienia zakupów czy dostarczenia paczek żywnościowych OPS realizował to
zadanie we współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej - 65 Batalionem Lekkiej
Piechoty Pomiechówek VI Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Współpraca z WOT w powyższym zakresie obejmowała okres od początku
pandemii do końca czerwca 2021 r.
Przeprowadzana identyfikacja potrzeb w drodze wywiadu telefonicznego z
osobami pozostającymi w kwarantannie czy izolacji domowej pokazała, że w
większości osoby pozostające w kwarantannie uzyskiwały pomoc ze strony rodziny,
przyjaciół, znajomych, nie oczekując pomocy ze strony OPS, samodzielnie
organizując sobie dostawę żywności do domu (zakupy online), posiadając
odpowiednie środki finansowe na ich realizację. Dostawy żywności do domu ze
sklepów czy restauracji początkowo trudne do realizacji, po zakończeniu pierwszej
fali pandemii były możliwe w tym samym dniu (wcześniej od kilku do kilkunastu
dni).
W początkowym okresie epidemii niektóre osoby pozostające w kwarantannie
oczekiwały odbioru od nich nieczystości stałych za pośrednictwem żołnierzy, co
miało miejsce w szczególnych przypadkach tj. w odniesieniu do osób starszych i
niepełnosprawnych.
Zaspokajanie tej potrzeby odnośnie osób pozostających w kwarantannie później
tylko w izolacji domowej, związane było z dużymi kosztami, gdyż nieczystości stałe
generowane przez te osoby były traktowane jako odpady medyczne. Usługa odbioru
nieczystości stałych odbywała się po uprzednim zgłoszeniu przez OPS danej
osoby/środowiska do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
współpracującym z warszawskim Biurem Gospodarowania Odpadami.
Pod koniec roku sprawozdawczego umowa pomiędzy ww. podmiotami nie była
realizowana i odbiór nieczystości stałych realizowali pracownicy Dziennych Domów
Pomocy.
W raportowanym okresie odnotowano kilkanaście przypadków odbioru nieczystości
stałych od osób pozostających w kwarantannie czy izolacji domowej.
W początkowym okresie trwania epidemii w kwarantannie pozostawały prawie
wyłącznie osoby pochodzenia polskiego, a obcokrajowcy stanowili niewielki
odsetek, w przeciwieństwie do późniejszej sytuacji, która wyglądała dokładnie
odwrotnie, ok. 99% osób pozostających w kwarantannie to osoby z Ukrainy, rzadziej
z Białorusi. Pod koniec okresu sprawozdawczego istniała przewaga cudzoziemców,
jednak przy nieznacznym wzroście liczby osób z Polski.
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Prawie w 100% tylko obcokrajowcy zgłaszali za pośrednictwem Aplikacji
Kwarantanna potrzeby w zakresie uzyskania posiłków czy artykułów
żywnościowych. Ww. występowali z wnioskami o zaspokojenie potrzeb za
pośrednictwem aplikacji bardzo często w soboty, niedziele, święta (Wielkanoc), w
tym czasie również następowała weryfikacja potrzeb (dyżur w CUS, dyżur w OPS).
Biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące do 13 maja 2020 r. tylko nieliczni z ww.
grupy spełniali kryteria do otrzymania pomocy, pozostali cudzoziemcy nie posiadali
uprawnień co do korzystania z systemu pomocy społecznej (brak zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej czy prawa pobytu lub prawa pobytu stałego czy też nie spełniały innych
przepisów (specustawa) czyli nie byli to cudzoziemcy, którzy w dniu, od którego po
raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy Schengen (tylko posiadali od wojewody wizę w celu wykonywania
pracy - pozwolenia na pracę).
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) - tarcza III” cudzoziemcy mogli uzyskiwać pomoc
na innych zasadach , co zwiększyło katalog uprawnionych do pomocy co jak można
było przypuszczać, wpłynęło rosnąco na ilość osób uzyskujących pomoc w formie
rzeczowej- paczek żywnościowych.
Dodana nowa regulacja zakładała, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia
odwołania danego stanu, będzie mogła być przyznana pomoc żywnościowa w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –
cudzoziemcom potrzebującym pomocy, poddanym kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie niezależnie od ich
statusu, o którym mowa w art. 5 oraz art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej czy też pomocy w formie żywnościowej z innych źródeł (pomoc
w formie paczek żywnościowych Warszawa Wspiera czy pozyskanych od
organizacji pozarządowych).
W okresie sprawozdawczym tj. 17.03- 31.12.2020 Ośrodek Pomocy Społecznej
dokonywał weryfikacji sytuacji/ potrzeb osób przebywających na kwarantannie/
izolacji domowej:
1. Liczba osób w kwarantannie narastająco, której potrzeby zweryfikowano:
10 465 osób, w tym weryfikacja potrzeb u osób zgłaszających potrzeby za
pośrednictwem Aplikacji kwarantanna.
2. Liczba osób którym udzielono pomocy rzeczowej w postaci żywności - 114
osób, w tym:
11 osób, którym udzielono pomocy w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy
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Najbardziej Potrzebującym, 59 osobom w ramach pomocy żywnościowej
Warszawa Wspiera, 42 osobom w ramach pomocy żywnościowej z
organizacji pozarządowych (Caritas, Fundacja Eva)
W realizacji wyżej opisanych działań szczególnie byli zaangażowani pracownicy
Ośrodka zatrudnieni w DDP, OSL wspierani przez pracowników DPŚ, ZPU i DPS.
W związku z sytuacją epidemiczną pracownicy DPS przeprowadzili również:
- akcję informacyjną z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
ogłoszenia na FB Ośrodka, publikowanie informacji dot. zachowań
przemocowych, cykliczne zamieszczanie informacji z telefonami zaufania i
telefonami interwencyjnymi.
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- akcję informacyjną skierowaną do rodziców mających dzieci w wieku
szkolnym

Powyższe informacje były publikowane w mediach społecznościowych
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- akcję związaną z pozyskiwaniem sprzętu komputerowego dla dzieci do
nauki zdalnej

Powyższe informacje były publikowane w mediach społecznościowych
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II. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
WŁOCHY
Włochy są dzielnicą Warszawy położoną w południowo-zachodniej, lewobrzeżnej
części miasta. Wg danych GUS dzielnica posiada powierzchnię 28,63 km².
Włochy graniczą:
 od zachodu z Ursusem
 od północy z Bemowem, Wolą
 od wschodu z Ochotą, Mokotowem
 od południa z Ursynowem, powiatem pruszkowskim.
W skład dzielnicy wchodzą: Nowe i Stare Włochy, Raków, Salomea, Opacz Wielka,
Załuski i Paluch.
Rys.1 Podział administracyjny m.st. Warszawy

Rys.2 Mapa dzielnicy Włochy
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Tabela Nr 1 - Liczba mieszkańców m.st. Warszawy

Ogółem

kobiety

mężczyźni

1 793 579

967 519

826 060

Bemowo

125 351

66 881

58 470

Białołęka

130 934

69 003

61 931

Bielany

131 352

71 305

60 047

Mokotów

218 228

119 562

98 666

Ochota

82 259

44 891

37 368

Praga-Południe

180 600

98 710

81 890

Praga-Północ

63 219

33 960

29 259

Rembertów

24 650

12 818

11 832

Śródmieście

112 782

61 988

50 794

Targówek

125 000

67 593

57 407

Ursus

61 984

32 969

29 015

Ursynów

151 412

80 742

70 670

Wawer

78 845

41 628

37 217

Wesoła

25 907

13 415

12 492

Wilanów

42 792

22 674

20 118

Włochy

43 941

23 386

20 555

Wola

141 486

77 054

64 432

Żoliborz

52 837

28 940

23 897

DZIELNICE

M.ST. WARSZAWA

Źródło: opracowanie własne Ośrodka w oparciu o dane Głównego Urzędu
Statystycznego (www.warszawa.stat.gov.pl stan na dzień 30 czerwca 2020)
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Tabela Nr 2 - Charakterystyka mieszkańców Dzielnicy Włochy – struktura wieku

Mieszkańcy w wieku
Dzielnica

ogółem

przedprodukcyjny
m
razem

M.ST.
WARSZAWA

1 793 579

w tym
kobiety

produkcyjnym
w tym
razem kobiety

330 973 160 905 1 023 071

509 700

poprodukcyjnym
razem
439 535

w tym
kobiety
296 914

30 690
Bemowo
125 351 25 208 12 302 69 453 34 781
15 539
Białołęka
130 934 34 269 16 637 81 126 42 103
37 160
Bielany
131 352 21 552 10 291 72 640 35 944
61 886
Mokotów
218 228 36 245 17 674 120 097 59 470
22 006
Ochota
82 259 12 937 6 284 47 316 23 274
Praga48 414
180 600 30 399 14 819 101 787 51 037
Południe
15 744
Praga-Północ
63 219
9 886 4 795 37 589 18 104
5 359
Rembertów
24 650
4 680 2 254 14 611
7 043
33 858
Śródmieście
112 782 14 821 7 285 64 103 31 049
32 383
Targówek
125 000 21 985 10 720 70 632 35 106
11 314
Ursus
61 984 14 223 6 914 36 447 18 534
37 844
Ursynów
151 412 28 884 14 106 84 684 42 529
17 167
Wawer
78 845 16 737 8 188 44 941 22 133
5 005
Wesoła
25 907
5 549 2 649 15 353
7 558
5 815
Wilanów
42 792 12 309 5 947 24 668 12 926
9 436
Włochy
43 941
8 782 4 301 25 723 12 744
36 189
Wola
141 486 23 183 11 204 82 114 40 467
13 726
Żoliborz
52 837
9 324 4 535 29 787 14 898
Źródło: opracowanie własne Ośrodka na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego (www.warszawa.stat.gov.pl stan na 30 czerwca 2020)
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19 798
10 263
25 070
42 418
15 333
32 854
11 061
3 521
23 654
21 767
7 521
24 107
11 307
3 208
3 801
6 341
25 383
9 507
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III.

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA,
SZKOLENIA KADRY W OŚRODKU

ZATRUDNIENIE,

DYREKTOR
ZASTĘPCA
DYREKTORA

DZIAŁ
POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ
ZESPÓŁ
REALIZACJI
ŚWIADCZEŃ
I ANALIZ

DZIAŁ
POMOCY
SPECJALISTYCZNEJ
ZESPÓŁ
POMOCY
USŁUGOWEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁ
FINANSOWOKSIĘGOWY

ZESPÓŁ
ADMINISTRACYJN
O-GOSPODARCZY

RADCA PRAWNY

DZIENNY DOM
POMOCY
DZIENNY DOM
POMOCY
ZESPÓŁ DS.
WSPÓŁPRACY Z
ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM
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W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było
55 osób na 50,50 etatach. W odniesieniu do ubiegłorocznego stanu zatrudnienia
nastąpiło zmniejszenie o 0,75 etatu.
Tabela Nr. 3 - Struktura zatrudnienia w Ośrodku wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:
STANOWISKO
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

LICZBA OSÓB

ETAT
1,00

1

Razem:
1,00
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy
1,00
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Razem:
1,00
Samodzielne stanowiska pracy
0,50
Radca prawny
Razem:
0,50
Zespół Finansowo - Księgowy
Główny księgowy Ośrodka Pomocy
1,00
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
1,00
Specjalista ds. finansowo-księgowych
1,00
Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych
1,00
Inspektor ds. finansowo-księgowych
1,00
Razem:
5,00
Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
Kierownik Zespołu
1,00
Starszy Inspektor ds. realizacji świadczeń
2,00
Razem:
3,00
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Zespołu
1,00
Podinspektor ds. kancelarii
1,00
Starszy inspektor ds. administracyjnych
2,00
Podinspektor ds. administracyjnych
1,00
1,00
Konserwator/ Kierowca
Razem:
6,00
Dział Pomocy Środowiskowej
1,00
Kierownik
2,00
Starszy specjalista pracy socjalnej
4,00
Specjalista pracy socjalnej
3,00
Pracownik socjalny
Razem:
10,00
Zespół Pomocy Usługowej
1,00
Kierownik
3,00
Starszy specjalista pracy socjalnej
1,00
Specjalista pracy socjalnej
1,00
Starszy pracownik socjalny
Razem:
6,00
Dział Pomocy Specjalistycznej
1,00
Kierownik
0,50
Konsultant-psycholog
1,50
Psycholog
0,50
Specjalista pracy z rodziną
3,00
Starszy specjalista pracy socjalnej
1,5
Starszy asystent rodziny
0,25
Asystent rodziny
Razem:
8,25
Zespół ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym
1,00
Konsultant-koordynator

1
1
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1
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1
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Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym
Konsultant-eurokoordynator
Razem:
Dzienne Domy Pomocy
Kierownik Dziennych Domów
Starszy instruktor terapii zajęciowej
Instruktor terapii zajęciowej
Terapeuta
Opiekun
Razem:
ŁĄCZNIE RAZEM:

1,50

3

0,25
2,75

1
5

1
2
1
1
2
7,00
50,50

1
2
1
1
2
7
55

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr. 4 - Liczba etatów i osób zatrudnionych w OPS w okresie 2015 - 2020:
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ilość osób
48
49
50
52
55
55
Ilość
45,25
46,25
47,25
49,75
51,25
50,50
etatów

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Widać, że od 2015 r. występowała tendencja wzrostowa w zakresie zatrudnienia.
Dopiero rok 2020 wykazał wynik mniejszy w stosunku do 2019 r. Zmniejszenie
stanu zatrudnienia o 0,75 etatu wynika z braku zatrudnienia pracownika na miejsce
osoby, z którą został rozwiązany stosunek pracy.
W 2020 r. OPS przyjął do pracy 6 osób, w tym 2 osoby na czas określony w celu
zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności, z których 1
osoba następnie została zatrudniona na czas określony. Nowoprzyjęte osoby zasiliły
kadry Dziennych Domów Pomocy (1 osoba), Zespół ds. Współpracy ze
Środowiskiem Lokalnym (1 osoba), Zespół Pomocy Usługowej (1 osoba), Dział
Pomocy Specjalistycznej (2 osoby) oraz Zespół Administracyjno-Gospodarczy (1
osoba).
W ubiegłym roku odeszło z Ośrodka 7 pracowników, w tym 1 pracownik (Zespołu
Administracyjno-Gospodarczego) przeszedł na emeryturę. Jedna umowa została
rozwiązana z upływem czasu na który była zawarta, 3 umowy zostały rozwiązane na
mocy porozumienia stron, a 2 umowy zostały rozwiązane przez oświadczenie jednej
ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Rok 2020 zaowocował dwoma awansami zawodowymi. Dotyczyły one
pracowników Zespołu Administracyjno-Gospodarczego - 1 pracownik (z inspektora
ds. administracyjnych na starszego inspektora ds. administracyjnych), Zespołu
Finansowo-Księgowego – 1 pracownik (z podinspektora ds. finansowo-księgowych
na inspektora ds. finansowo-księgowych).
Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy zdecydowaną przewagę stanowiły osoby posiadające
wyższe wykształcenie, bo 94,55% wszystkich pracowników, 5,45% osób miało
wykształcenie średnie, co obrazowo przedstawia poniższy wykres.
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Wykres Nr. 1 – Struktura wykształcenia pracowników Ośrodka
STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
w 2020 r.

5,45%

94,55%

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Zmiana - podwyższenie stanu wykształcenia (o 2,46% w stosunku do ubiegłego
roku) wśród naszych pracowników z każdym rokiem wzrasta. Na wynik ten
wpłynęło odejście pracowników i zatrudnienie nowych pracowników z wyższym
wykształceniem.
Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i
kompetencje poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach. Rok ubiegły był
bardzo ubogi pod względem udziału pracowników w szkoleniach. Wpływ na to w
głównej mierze miała sytuacja pandemiczna, która nie pozwoliła, szczególnie w
pierwszym półroczu, na uczestnictwo w tych formach podnoszenia kwalifikacji
pracowniczych.
Poniżej został przedstawiony zakres tematyczny szkoleń w rozbiciu na poszczególne
komórki organizacyjne:
1. Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora:
1) jakie są korzyści dla OPS oraz samorządowych wspólnot terytorialnych z powołania
CUS;
2) sytuacja społeczna w Warszawie;
3) Superwizja indywidualna.
2. Dział Pomocy Środowiskowej:
1) bezdomność;
2) bezdomność w Polsce;
3) pokonać bezdomność.
3. Dział Pomocy Specjalistycznej:
1) Superwizja;
2) Szkolenie TSR;
3) Niebieska karta;
4) Seminarium pomoc w rodzinie;
5) Dziecko pokrzywdzone przestępstwem;
6) Komunikacja oparta na empatii;
7) Projekt Family Constellattion;
4. Zespół Pomocy Usługowej:
1) Rządowe programy wspierające osoby niesamodzielne;
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020
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5.

6.

7.

8.

9.

2) Negocjacje i mediacje z rodzinami klientów kierowanych do domow pomocy
społecznej;
3) Odpłatność za domy pomocy społecznej.
Dział Realizacji Świadczeń i Analiz:
1) Pomost STD;
2) Stypendia szkolne.
Dzienne Domy Pomocy:
1) Praca z klientem;
2) Innowacje w edukacji c alzheimera;
3) Praktyczne wymiary coachingu społecznego.
Zespół ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym:
1) Superwizja;
2) Nonviolent Communication NVC.
Zespół Finansowo-Księgowy:
1) Zamknięcie ksiąg rachunkowych;
2) PPK;
3) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Zespół Administracyjno-Gospodarczy:
1) Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA
POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Plan

Wykonanie

% wykonania

6 669,00

6 669,00

100,00

Wykonanie: Zadanie Wojewody - 100% zadania
Tabela Nr 5
Wydatkowano kwotę

6 669,00

w tym:
wynagrodzenia osobowe

§ 4010

Razem

3 920,00
3 920,00

pochodne
§ 4110

684,00

§ 4120

96,00

Razem

780,00

wynagrodzenia + pochodne

4 700,00

pozostałe wydatki

1 969,00

w tym:
druki wywiadów, papier ksero

§ 4210

273,00

usługi pocztowe

§ 4300

1 411,00

zwrot kosztów dojazdu

§ 4410

285,00

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria
dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020
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społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane było
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w 58 sprawach.
Realizacja zadania w rozdziale 85195 Pozostała działalność w latach 2018-2020
Tabela Nr 6
§

2018

2019

2020

4010

4 885,67

4 592,30

3 920,00

4110

841,79

795,20

684,00

4120

119,77

112,50

96,00

4210

366,60

290,70

273,00

4300

1 973,40

1 577,30

1 411,00

4410

245,00

215,00

285,00

8 432,23

7 583,00

6 669,00

Razem

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Dane w powyższej tabeli przedstawiają wykonane wydatki na pokrycie kosztów
wydawania decyzji zdrowotnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni w latach 2018-2020 z której wynika, że Ośrodek w 2020 roku
przeprowadził mniejszą liczbę postępowań w stosunku do lat poprzednich.
DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

8 443 299,00

8 089 663,81

95,81

Udział Miasta

6 871 233,00

6 528 141,98

95,01

Udział Wojewody

1 572 066,00

1 561 521,83

99,33

Wykonanie do ogólnego planu wydatków w Dziale 852 – Pomoc społeczna w
ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 80,70 %, natomiast wykonanie
w ramach zadań zleconych w wysokości 19,30 %
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Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan

Wykonanie

% wykonania

807 300,00

741 584,96

91,86

Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w
ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 91,86 %.
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania:
1. Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15
Średnie zatrudnienie - liczba etatów 3,46
(zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 3,50 etatu)
Tabela Nr 7
Wydatkowano kwotę

380 221,45

w tym:
wynagrodzenia osobowe

§ 4010

229 575,45

dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

13 042,68

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

425,00

Razem

243 043,13

pochodne

Razem

§ 4110

40 998,54

§ 4120

4 199,67

45 198,21

wynagrodzenia + pochodne
pozostałe wydatki

288 241,34
91 980,11

w tym:
ekwiwalent za odzież

§ 3020

361,98

wpłata na PFRON

§ 4140

3 797,64
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zakup materiałów biurowych, sprzętu
biurowego, środków czystości,
zakup materiałów dydaktycznych na
terapię zajęciową, zakup środków
ochrony osobistej

§ 4210

w związku z wprowadzonym zagrożeniem
epidemicznym

31 043,71

opłaty za media (energia, gaz, woda),

§ 4260

konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd
p.poż. i bieżące naprawy sprzętu AGD,

§ 4270

usługa zdrowotna( badania okresowe),

§ 4280

ochrona obiektu, nadzór BHP, wywóz
nieczystości, zakup usług pozostałych,

§ 4300

13 181,95

1 071,70
285,00

27 042,88
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4360

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych,

§ 4440

opłata za odpady komunalne,

§ 4520

3 647,15

7 689,30
3 858,80

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
2. Dziennego Domu Pomocy przy ul. Potrzebnej 10
Średnie zatrudnienie - liczba etatów 3,50
(zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 3,50 etatu)
Tabela Nr 8
Wydatkowano kwotę

361 363,51

w tym:
wynagrodzenia osobowe

§ 4010

219 363,02

dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

21 937,58

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

425,00
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Razem

241 725,60

pochodne
§ 4110

39 910,71

§ 4120

5 600,33

Razem

45 511,04

wynagrodzenia + pochodne

287 236,64

pozostałe wydatki

74 126,87

w tym:
ekwiwalent za odzież

§ 3020

533,22

wpłata na PFRON

§ 4140

3 817,64

zakup materiałów biurowych, środków
czystości, zakup materiałów
dydaktycznych na terapię zajęciową,
zakup środków ochrony osobistej w
związku z wprowadzonym zagrożeniem
epidemicznym,

§ 4210

opłaty za media (energia, gaz, woda),

§ 4260

konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd
p.poż. i bieżące naprawy sprzętu AGD,

§ 4270

ochrona obiektu, sprzątanie obiektu,
nadzór BHP, wywóz nieczystości, zakup
usług pozostałych,

§ 4300

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4360

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych,

§ 4440

opłata za odpady komunalne,

§ 4520

19 811,05
13 549,47

2 342,55

22 195,03
3 667,47

5 942,67
2 267,77

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
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Realizacja zadania w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w latach 2018-2020
Tabela Nr 9
§

2018

2019

2020

3020

999,49

769,41

895,20

4010

484 047,91

445 186,10

448 938,47

4040

37 996,41

32 167,94

34 980,26

4110

82 211,28

79 447,79

80 909,25

4120

11 026,09

11 128,07

9 800,00

4140

9 173,00

2 650,00

7 615,28

4170

6 557,00

6 319,00

850,00

4210

34 472,99

45 327,38

50 854,76

4260

28 899,36

26 813,99

26 731,42

4270

69 931,70

59 269,50

3 414,25

4280

948,00

634,00

285,00

4300

29 492,74

44 754,94

49 237,91

4360

7 238,30

7 234,03

7 314,62

4410

440,00

497,80

0,00

4430

0,00

193,10

0,00

4440

8 964,02

9 653,85

13 631,97

4520

5 664,00

5 664,00

6 126,57

4530

70,12

0,00

0,00

4700

4 386,59

2 100,00

0,00

822 519,00

779 810,90

741 584,96

Razem

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela przedstawia wykonane wydatki w latach 2018-2020 w Ośrodkach
wsparcia z której wynika, że w 2018 roku wydatki były wyższe o 5,19% w
stosunku do roku 2019, natomiast wydatki w 2020 roku do roku poprzedniego
zmniejszyły się o 4,90%.
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Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Plan

Wykonanie

% wykonania

88 000,00

87 851,87

99,83

Zadanie finansowane ze środków Wojewody.
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano
87 851,87 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
w tutejszym Ośrodku zasiłki stałe. Liczba świadczeń 1 614.
Realizacja zadania w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w latach 2018-2020
Tabela Nr 10
§
2018
4130
111 225,50
Razem
111 225,50
Źródło: Opracowanie własne Ośrodka

2019
102 994,57
102 994,57

2020
87851,87
87 851,87

Dane w powyższej tabeli prezentują wykonanie składek zdrowotnych w latach 20182020 z której wynika, że liczba wykonanych świadczeń w roku 2018 w stosunku do
roku 2019 była wyższa o 7,40 % , natomiast w roku 2020 liczba świadczeń zmalała
o 14,70% w stosunku do roku poprzedniego.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

1 458 481,00

1 353 230,62

92,78

Udział Miasta

1 403 481,00

1 298 231,33

92,50

55 000,00

54 999,29

100,00

Udział Wojewody
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W ramach tego rozdziału wydatkowane były środki na świadczenia społeczne z
tytułu realizacji zadań własnych z udziałem środków MUW.
Wydatkowano kwotę 1 353 230,62 zł w tym na:
Tabela Nr 11
Zasiłki celowe i okresowe

581 424,78

Zasiłki zdarzenie losowe

17 500,00

Zasiłki celowe - wsparcie finansowe uczestników
projektu EFS

7 905,50

Pomoc w formie dożywiania

689 996,08

Realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

41 197,34

Dokonano wydatku za 4 pogrzeby podopiecznych

15 206,92

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w
naturze w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 95,94 %, natomiast
wykonanie w ramach dofinansowania ze środków MUW z przeznaczeniem na
wypłatę zasiłków okresowych w wys. 4,06 %.
Realizacja zadania w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w latach 2018-2020
Tabela Nr 12
§

2018

2019

2020

3110

1 254 288,75

1 204 397,54

1 330 118,20

4300

27 119,16

34 599,05

15 206,92

3119

878,00

8 784,00

7 905,50

1 282 285,91

1 247 780,59

1 353 230,62

Razem

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Dane w powyższej tabeli prezentują wykonanie zasiłków i świadczeń w latach 20182020 z której wynika, że kwota wypłaconych zasiłków i świadczeń w roku 2018 w
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stosunku do roku 2019 była wyższa o 2,69 % natomiast w roku 2020 kwota
wypłaconych świadczeń była wyższa o 8,45 % w stosunku do roku poprzedniego.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan

Wykonanie

% wykonania

1 068 000,00

1 057 670,21

99,03

Zadanie finansowane ze środków Wojewody.
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano
na zasiłki stałe kwotę 1 057 670, 21zł.
W okresie sprawozdawczym liczba świadczeń zasiłków stałych wyniosła 1 958.
Realizacja zadania w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w latach 2018-2020
Tabela Nr 13
§

2018

2019

2020

3110

1 316 021,06

1 223 957,15

1 057 670,21

Razem

1 316 021,06

1 223 957,15

1 057 670,21

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Dane w powyższej tabeli przedstawiają zasiłki stałe wypłacone w latach 2018-2020
z których wynika, że wysokość świadczeń najwyższa była w roku 2018, natomiast
w roku 2019 oraz 2020 roku wysokość wypłaconych świadczeń była na niższym
poziomie.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

4 886 318,00

4 733 839,75

96,88

Udział Miasta

4 635 452,00

4 482 973,75

96,71

250 866,00

250 866,00

100,00

Udział Wojewody
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Średnie zatrudnienie w rozdziale 85219 w 2020r. wyniosło 39,04 etatu (zatrudnienie
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 38,00 etatu).
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania Ośrodka:
Tabela Nr 14
Wydatkowano kwotę

4 733 839,75

w tym:
wynagrodzenia osobowe

§ 4010

3 287 694,06

dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

269 564,73

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

53 545,00

Razem

3 610 803,79

pochodne

Razem

§ 4110

589 049,78

§ 4120

66 777,05
655 826,83

wynagrodzenia + pochodne
pozostałe wydatki

4 266 630,62
467 209,13

w tym:
ekwiwalent za odzież

§ 3020

17 217,89

wpłata na PFRON

§ 4140

10 713,00

zakup materiałów biurowych, środków
czystości,
zakup sprzętu biurowego, zakup
materiałów dydaktycznych, zakup
środków ochrony osobistej w związku z
wprowadzonym zagrożeniem
epidemicznym,

§ 4210

101 918,27

§ 4260

29 098,98

opłaty za media (energia, gaz, woda),
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konserwacja sprzętu gaśniczego,
przegląd p.poż. i bieżące naprawy
sprzętu biurowego,

§ 4270

7 986,33

usługa zdrowotna( badania okresowe),

§ 4280

2 264,00

ochrona obiektu, nadzór BHP, wywóz
nieczystości, obsługa prawna, usługi
sprzątania obiektów, usługi zadań
Inspektora ochrony danych osobowych
w Ośrodku, usługa ozonowaniadezynfekcji pomieszczeń, utrzymanie i
wsparcie w zakresie programów
informatycznych, zakup usług
pozostałych,

§ 4300

187 018,28

opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych

§ 4360

17 486,43

zwrot kosztów przejazdów

§ 4410

8 360,27

różne opłaty i składki

§ 4430

1 021,64

odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych,

§ 4440

64 559,17

opłata za odpady komunalne,

§ 4520

5 687,67

szkolenia pracowników.

§ 4700

13 877,20

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka

Realizacja zadania w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
w latach 2018-2020
Tabela Nr 15
§

2018

2019

2020

3020

8 573,88

9 995,31

17 217,89

4010

3 323 391,40

3 358 466,63

3 287 694,06

4040

249 763,79

268 246,47

269 564,73
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4110

580 507,73

594 667,49

589 049,78

4120

61 892,39

63 149,51

66 777,05

4140

28 944,00

1 993,00

10 713,00

4170

53 264,50

51 386,50

53 545,00

4210

99 897,24

78 926,77

101 918,27

4260

30 415,12

26 517,12

29 098,98

4270

57 045,62

34 980,53

7 986,33

4280

2 598,00

2 580,00

2 264,00

4300

137 982,93

160 780,11

187 018,28

4360

16 264,22

16 275,33

17 486,43

4410

13 998,44

14 439,97

8 360,27

4430

759,33

904,06

1 021,64

4440

50 336,13

52 672,26

64 559,17

4520

5 712,00

5 712,00

5 687,67

4530

560,99

0,00

0,00

4610

150,00

0,00

0,00

4700

50 053,63

30 028,70

13 877,20

4 772 111,34

4 771 721,76

4 733 839,75

Razem

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy
Społecznej w latach 2018-2020 z której wynika, że wydatki w roku 2018 i 2019
były mniej więcej na podobnym poziomie, natomiast w roku 2020 wydatki były
niższe w stosunku do lat poprzednich.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Plan

Wykonanie

% wykonania

61 800,00

61 796,01

99,99

Zadanie finansowane ze środków Wojewody.
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Realizacja programu „Posiłek w szkole i domu „
Ośrodek objął programem 34 osoby dorosłe w stołówce oraz zaplanował pomoc
w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 35 osób.
.

Realizacja zadania w rozdziale 85230 Pomoc
w zakresie dożywiania w latach 2018-2020
Tabela Nr 16
§

2018

2019

2020

3110

44 596,38

44 597,58

61 796,01

Razem

44 596,38

44 597,58

61 796,01

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Realizacja zadania „Posiłek w szkole i w domu” przedstawionego w tabeli pokazuje,
że wypłacone świadczenia w 2018 roku w stosunku do roku 2019 były na tym
samym poziomie, natomiast wysokość wypłaconych świadczeń w roku 2020 była
wyższa o 27,83% w stosunku do lat poprzednich.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

73 400,00

53 690,39

73,15

Udział Miasta

25 000,00

5 351,94

21,41

Udział Wojewody
- Program "Wspieraj
Seniora"

48 400,00

48 338,45

99,87

Organizacja spotkań okolicznościowych oraz współrealizacja Programu rządowego.
Wydatkowano kwotę 53 690,39 zł.
w tym na:
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Tabela Nr 17
Wydatki ogółem:

53 690,39
W tym:

- Wynajęcie Mikołaja - usługa dostarczania paczek przez
św. Mikołaja dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie
Dzielnicy współpracujących z Ośrodkiem Pomocy w ramach
pracy socjalnej – 78 paczek,

3 357,90

- Współorganizacja imprezy "Podwórkowe Kolędowanie na
Twoim podwórku – zakup sprzętu multimedialnego”

1 994,04

- Współrealizacja Programu "Wspieraj Seniora na rok 2020” 45 osób .

48 338,45

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Realizacja zadania w rozdziale 85295 Pozostała działalność
w latach 2018-2020
Tabela Nr 18
§

2018

2019

2020

4010

0,00

0,00

17 600,00

4110

0,00

0,00

3 000,00

4120

0,00

0,00

338,45

4170

0,00

0,00

2 400,00

4210

2 997,64

2 905,52

26 994,04

4300

42 054,53

35 553,27

3 357,90

Razem

45 052,17

38 458,79

53 690,39

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie wydatków na organizację spotkań i imprez
okolicznościowych dla klientów Ośrodka w latach 2018-2020 z której wynika, że
wydatki w roku 2018 były wyższe od roku 2019 o 14,63%, natomiast w roku 2020
wzrosły o 28,37% w stosunku do roku poprzedniego.
W związku z COVID-19 nie wszystkie planowane spotkania zostały zrealizowane,
bądź forma ich realizacji uległa zmianie, współrealizowany był natomiast nowy
Program „ Wspieraj Seniora na rok 2020”.
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DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

415 594,00

387 070,74

93,14

Udział Miasta

341 623,00

313 100,74

91,65

Udział Miasta
- Rezerwa celowa z CKS,
- Program "Wspieraj Seniora"wkład własny

19 450,00

19 450,00

100,00

Udział EFS
- projekt unijny: Rodzinny
Maraton

54 521,00

54 520,00

100,00

Średnie zatrudnienie w rozdziale 85395 w 2020 r. wyniosło 2,45 etatu (zatrudnienie
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 2,75 etatów)
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność
w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 80,89 %, w tym z Rezerwy
celowej i Programu „Wspieraj Seniora” 5,02%, natomiast wykonanie w ramach
udziału EFS w wysokości 14,09 %.
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania Zespołu ds.
współpracy ze środowiskiem lokalnym Ośrodka, prowadzenie placówki – Miejsce
Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8.
Tabela Nr 19
Wydatkowano kwotę

387 070,74

w tym:
wynagrodzenia osobowe

§ 4010

191 531,37

dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

10 672,04

wynagrodzenia bezosobowe

67 410,00
§ 4170

12 890,00

§ 4177

45 975,85
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§ 4179
Razem

8 544,15
269 613,41

pochodne

Razem

§ 4110

34 431,77

§ 4120

4 831,48

39 263,25

wynagrodzenia + pochodne
pozostałe wydatki

308 876,66
78 194,08

w tym:
wpłata na PFRON

§ 4140

3 399,40

zakup materiałów biurowych, środków
czystości, zakup materiałów dydaktycznych,
zakup sprzętu, zakup środków ochrony
osobistej w związku z wprowadzonym
zagrożeniem epidemicznym,

§ 4210

33 766,68

opłaty za media (energia, gaz, woda),

§ 4260

5 917,91

konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd
p.poż. i bieżące naprawy sprzętu

§ 4270

929,98

usługa zdrowotna( badania okresowe),

§ 4280

140,00

ochrona obiektu, nadzór BHP, wywóz
nieczystości, zakup usług pozostałych,

§ 4300

6 474,14

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4360

1 929,36

opłata za czynsz

§ 4400

11 499,84

zwrot kosztów przejazdów

§ 4410

2 594,83

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych,

§ 4440

5 348,40
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podatek od nieruchomości

§ 4480

1 403,00

opłata za odpady komunalne,

§ 4520

1 790,54

szkolenia pracowników,

§ 4700

3 000,00

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Realizacja zadania w rozdziale 85395 Pozostała działalność
w latach 2018-2020
Tabela Nr 20
§
2018
2019
2020
4010

96 752,92

167 673,61

191 531,37

4040

0,00

6 249,22

10 672,04

4110

17 172,35

30 359,84

34 431,77

4120

2 370,24

4 103,69

4 831,48

4140

1 560,00

658,00

3 399,40

4170

8 453,50

18 584,50

12 890,00

4177

23 730,00

72 885,04

45 975,85

4179

4 410,00

13 544,96

8 544,15

4210

137 586,58

53 614,61

33 766,68

4260

29,16

7 055,38

5 917,91

4270

0,00

2 000,00

929,98

4280

283,00

481,00

140,00

4300

85 456,18

49 196,97

6 474,14

4360

343,28

1 953,85

1 929,36

4390

0,00

1 845,00

0,00

4400

5 193,48

12 545,28

11 499,84

4410

1 101,71

3 256,12

2 594,83

4440

1 327,94

2 742,81

5 348,40

4480

452,00

1 376,00

1 403,00
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4520

288,00

864,00

1 790,54

4530

140,24

0,00

0,00

4700

288,90

2 686,00

3 000,00

386 939,48

453 675,88

387 070,74

Razem

Powyższa tabela prezentuje wykonanie wydatków na obsługę Zespołu ds.
współpracy ze środowiskiem lokalnym w placówce przy ulicy Rejonowej 6/8 w
latach 2018-2020 z której wynika, że wydatki były wyższe w roku 2019 w stosunku
do roku 2018 o 14,71 %, natomiast w roku 2020 wydatki były niższe o 14,68% w
stosunku do roku poprzedniego.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

69 964,00

27 560,94

39,39

Udział Miasta

50 469,00

8 065,94

15,98

Udział Wojewody

19 495,00

19 495,00

100,00

Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym w ramach zadania własnego nastąpiło w
wysokości 29,27 %, natomiast wykonanie w ramach dofinansowania ze środków
MUW wysokości 70,73 %.
Realizacja zadania w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym w latach 2018-2020
Tabela Nr 21
§

2018

2019

2020

3240

0,00

0,00

27 560,94

3260

0,00

0,00

0,00
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Razem

0,00

0,00

27 560,94

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano
na stypendia szkolne kwotę 27 560,94 zł.
W okresie sprawozdawczym liczba świadczeń na stypendia szkolne wynosiła 35.
DZIAŁ 855 – RODZINA
Rozdział 85504 – Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i
młodzieży pozbawionym opieki rodziców
Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

206 050,00

198 789,02

96,48

Udział Miasta

203 500,00

196 239,02

96,43

2 550,00

100,00

Udział Wojewody

2 550,00

Średnie zatrudnienie w rozdziale 85504 w 2020 r. wyniosło 1,74 etatu
(zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 1,75 etatów)
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85504 – Zapewnienie pomocy,
opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców w ramach
zadania własnego nastąpiło w wysokości 98,72 %, natomiast wykonanie w ramach
udziału Wojewody w wysokości 1,28 %.
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania asystentów rodziny i
rodzin wspierających:
Tabela Nr 22
Wydatkowano kwotę
198 789,02
w tym:
wynagrodzenia osobowe

§ 4010

119 569,58

dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

9 999,71

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

0,00

Razem

129 569,29

pochodne
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§ 4110

22 514,91

§ 4120

3 159,29

Razem

25 674,20

wynagrodzenia + pochodne

155 243,49

pozostałe wydatki

43 545,53

w tym:
ekwiwalent za odzież

§ 3020

920,81

świadczenia społeczne

§ 3110

2 514,68

wpłata na PFRON

§ 4140

1 909,32

zakup materiałów biurowych,
zakup środków ochrony osobistej w
związku z wprowadzonym zagrożeniem
epidemicznym,

§ 4210

2 297,95

usługa zdrowotna( badania okresowe),

§ 4280

300,00

zakup usług pozostałych,

§ 4300

29 464,00

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4360

0,00

zwrot kosztów przejazdów

§ 4410

2 241,32

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych,

§ 4440

2 697,45

szkolenia pracowników,

§ 4700

1 200,00

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
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Realizacja zadania w rozdziale 85504 Zapewnienie pomocy,
opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym
opieki rodziców w latach 2018-2020
Tabela Nr 23
§

2018

2019

2020

3020

1 000,00

783,22

920,81

3110

11 959,14

10 378,01

2 514,68

4010

125 027,00

127 106,18

119 569,58

4040

9 858,55

10 404,53

9 999,71

4110

22 735,00

23 329,60

22 514,91

4120

3 240,00

3 287,47

3 159,29

4140

2 308,00

414,00

1 909,32

4210

0,00

360,19

2 297,95

4280

0,00

80,00

300,00

4300

0,00

19 942,00

29 464,00

4360

240,58

188,66

0,00

4410

2 247,74

2 156,33

2 241,32

4440

2 074,91

2 181,78

2 697,45

4700

1 500,00

1 905,00

1 200,00

182 190,92

202 516,97

198 789,02

Razem

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie wydatków na obsługę Asystentów Rodziny
oraz rodzin wspierających w latach 2018-2020, z której wynika, że wydatki były
mniejsze w roku 2018 w stosunku do roku 2019 o 10,04 % , natomiast w roku 2020
wydatki zmniejszyły się o 1,16 % w stosunku do roku poprzedniego.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku na
wniosek Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej o częściowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia na okres kadencji w zarządzie naszego pracownika
kontynuował obsługę refundacji części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
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z jednostkami przystępującymi do Federacji. W związku z tym w 2020 roku
wystawił 1066 not księgowych dla 105 jednostek należących do Federacji.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 r.
wydatkował ogółem kwotę 8 709 753,51 zł.
Plan

Wykonanie

% wykonania

Razem

9 141 576,00

8 709 753,51

95,28

Udział Miasta

7 486 275,00

7 064 997,68

94,37

Udział Wojewody

1 600 780,00

1 590 235,83

99,34

54 521,00

54 520,00

100,00

Udział EFS

Realizacja wykonania zadań do ogólnego wykonania budżetu – wydatków, w
Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przedstawia się
następująco:
● w ramach zadań własnych (środków miejskich) nastąpiło w wysokości
81,11 %
● w ramach zadań zleconych (środków Wojewody) w wysokości
18,26 %
● w ramach zadań zleconych (środków EFS) w wysokości
0,63 %

-

Na przestrzeni ostatnich 4 lat wydatki Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
na pomoc społeczną (Ośrodek Pomocy Społecznej) – przedstawiały się następująco:
Tabela Nr 24
Rok

2017
Kwota
%
w mln
zł.
8,54
4,60

2018
Kwota
%
w mln
zł.
9,01
4,60

Wydatki
OPS
Wydatki
186,75
192,82
UD
Źródło: Opracowanie własne Ośrodka

2019
Kwota
%
w mln
zł.
8,87
4,19
211,57

2020
Kwota w
%
mln zł.
8,71

3,66

238,00
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V. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 r. wykonał
dochody budżetowe ogółem w kwocie 203 808,13 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dochody wykonane i przekazane do Urzędu Miasta w 2020 roku
Plan
Rozdział

Wykonanie

% wykonania

§

48 500,00

69 532,99

143,37

0830

48 000,00

57 665,09

120,14

0940

500,00

11 867,90

2 373,58

85214

Wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w latach 2018-2020
Tabela Nr 25
§

2018

2019

2020

0830

56 110,07

50 012,63

57 665,09

0940

13 078,92

5 192,90

11 867,90

Razem

69 188,99

55 205,53

69 532,99

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w
latach 2018-2020 z której wynika, że dochody były niższe w roku 2019 w stosunku
do roku 2018 o 25,33 % , natomiast w roku 2020 dochody uległy zwiększeniu o
25,95 % w stosunku do roku 2019.
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Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Dochody wykonane i przekazane do Urzędu Miasta w 2020 roku
Plan
Rozdział

§

85219

%
wykonania

Wykonanie

1 000,00

9 013,70

901,37

0640

0,00

11,60

-

0940

0,00

7 939,10

-

0970

1 000,00

1 063,00

106,30

Wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy
społecznej w latach 2018-2020
Tabela Nr 26
§

2018

2019

2020

0570

50,00

0,00

0,00

0640

11,60

0,00

11,60

0940

1 357,74

2 622,81

7 939,10

0950

0,00

1 314,35

0,00

0970

1 398,50

3 102,00

1 063,00

Razem

2 817,84

7 039,16

9 013,70

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85219
Ośrodki pomocy społecznej w latach 2018-2020 z której wynika, że dochody były
wyższe w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 249,81, % , natomiast w roku
2020 dochody wzrosły o 28,05 % w stosunku do roku poprzedniego.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody wykonane i przekazane do Urzędu Miasta w 2020 roku
Plan

Wykonanie

% wykonania

Rozdział

§

70 500,00

124 373,44

176,42

85228

0830

70 500,00

124 373,44

176,42
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Wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85228 Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w latach 2018-2020
Tabela Nr 27
§

2018

2019

2020

0830

76 767,64

91 410,71

124 373,44

Razem

76 767,64

91 410,71

124 373,44

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w latach 2018 - 2020 z której
wynika, że dochody były wyższe w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 19,07 %,
natomiast w roku 2020 dochody wzrosły o 36,06 % w stosunku do roku
poprzedniego.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Dochody wykonane i przekazane do Urzędu Miasta w 2020 roku
Plan

Wykonanie

% wykonania

Rozdział

§

0,00

888,00

-

85395

0940

0,00

888,00

-

Wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 85395 Pozostała działalność
w latach 2018-2020
Tabela Nr 28
§

2018

2019

2020

0940

0,00

0,00

888,00

2700

3 000,00

0,00

0,00

Razem

3 000,00

0,00

888,00

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka
Powyższa tabela prezentuje wykonanie dochodów budżetowych w rozdziale
85395 Pozostała działalność w latach 2018 - 2020 z której wynika, ze w roku 2019
nie było dochodów w tym rozdziale, natomiast 2020 roku były niższe w stosunku
do roku 2018.
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Wykonanie ogółem dochodów budżetowych w latach 2018-2020
Tabela Nr 29
Rozdział

2018

2019

2020

85203

995,22

0

0

85214

69 188,99

55 205,53

69 532,99

85219

2 817,84

7 039,16

9 013,70

85228

76 767,64

91 410,71

124 373,44

85395

3 000,00

0,00

888,00

Razem

152 769,69

153 655,40

203 808,13

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka

Powyższa tabela prezentuje wykonanie dochodów budżetowych w Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2018-2020 z której wynika,
że dochody wzrosły w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 0,58 % , natomiast w
roku 2020 dochody wzrosły o 32,64 % do roku 2019.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku
dokonywał również obsługi kasowej dotyczącej pobierania odpłatności za
świadczenie w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych z
usługami opiekuńczymi.
Otrzymane środki w wysokości 46 858,69 zł. były na bieżąco przekazywane na
rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
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VI.
ŚWIADCZENIA
POMOCY
ŚWIADCZENIOBORCÓW, DZIAŁY,
WSPARCIA I ICH ZADANIA

SPOŁECZNEJ,
STRUKTURA
ZESPOŁY ORAZ OŚRODKI

Osoby zgłaszające się do Ośrodka Pomocy Społecznej mogły skorzystać m.in. z
oferty pomocy usługowej, finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej, poradnictwa
specjalistycznego poprzez działania pracowników następujących działów/zespołów:
o Działu Pomocy Środowiskowej (DPŚ),
o Zespołu Pomocy Usługowej (ZPU),
o Działu Pomocy Specjalistycznej (DPS),
o Dziennych Domów Pomocy (DDP),
o Zespołu ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym (OSL),
Struktura świadczeniobiorców oraz formy i rodzaje udzielonej pomocy w
Ośrodku.
Rozpatrując wnioski o pomoc finansową Ośrodek bierze pod uwagę sytuację
materialną, zdrowotną, zawodową, ale również możliwości finansowe gospodarstwa
domowego w świetle ustawowego kryterium dochodowego oraz w kontekście innych
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, osób często bez żadnego dochodu,
ubiegających się o środki na żywność, odzież, lekarstwa, samotnych lub rodzin
wielodzietnych.
Przyznawanie pomocy finansowej uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium
dochodowego, jednakże każda sprawa traktowana jest indywidualnie i realizowana
zgodnie z możliwościami finansowymi tut. Ośrodka.
Nadmienić należy, że analizując prawo do świadczeń z pomocy społecznej istotne
jest zwrócenie uwagi na fakt, iż wystąpienie ubóstwa jako jedynej przesłanki nie jest
wystarczającym powodem do przyznania pomocy.
Na mocy art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej w systemie pomocy społecznej,
rodzina rozumiana była jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
W 2020r. Ośrodek realizował następujące świadczenia wynikające z ustawy o
pomocy społecznej:
1. Świadczenia pieniężne:
a) zasiłki stałe,
b) zasiłki okresowe,
c) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe.
2. Świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne,
c) sprawienie pogrzebu,
d) poradnictwo specjalistyczne,
e) interwencja kryzysowa,
f) posiłek,
g) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia,
h) specjalistyczne usługi opiekuńcze,
W 2020 r. z pomocy Ośrodka (w tym z pracy socjalnej) korzystały osoby i rodziny
pozostające w 753 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie osób 1.053 tj. około
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2% mieszkańców dzielnicy. Prezentowane poniżej dane za rok 2020 w porównaniu z
rokiem 2019 dotyczą świadczeniobiorców korzystających z pomocy Działu
Pomocy Środowiskowej, Zespołu Pomocy Usługowej oraz Działu Pomocy
Specjalistycznej.
Tabela Nr 30 – Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 2019r. i 2020r.
2019

2020

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

549

695

557

724

Świadczenia
przyznane w
ramach zadań
zleconych

6

13

7

13

Świadczenia
przyznane w
ramach zadań
własnych

561

695

557

724

Pomoc
udzielona
w
postaci
pracy
socjalnej ogółem

698

934

670

934

196

334

Świadczenia
przyznane w
ramach zadań
zleconych i
zadań własnych

W tym:
wyłącznie w
208
308
postaci pracy
socjalnej
Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za I-XII.2020

Poniższa tabela przedstawia strukturę gospodarstw domowych i osób korzystających
z pomocy Ośrodka w 2020r.
Tabela Nr 31 - Typy rodzin objętych pomocą w 2020r.
Rodziny ogółem
o liczbie osób
1
2
3
4
5
6 i więcej
W tym rodziny z dziećmi

Liczba rodzin
753
590

Liczba osób w rodzinach
1058
590

84
39
25
9
6
91

168
117
100
45
38
310
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o liczbie dzieci
41
1
2
35
3
9
4
5
5
0
6
1
Rodziny Niepełne
28
o liczbie dzieci
13
1
2
10
3
4
4 i więcej
1
Rodziny Emerytów i
252
rencistów
o liczbie osób
208
1
2
36
3
6
4 i więcej
2
Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za I-XII.2020

102
129
43
28
0
8
86
29
33
18
6
306
208
72
18
8

Wykres Nr 2 - Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od
liczby osób w rodzinie w 2020r.

1 osobowe

2 osobowe

3 osobowe

4 osobowe

5 osobowe

6 i więcej

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
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Tabela Nr 32 - Udział procentowy poszczególnych gospodarstw domowych
odpowiednio do wszystkich obejmowanych wsparciem środowisk
2019r.

2020r.

1 osobowe – 81,11%

1 osobowe - 78,35%

2 osobowe – 11,49%

2 osobowe - 11,16%

3 osobowe – 3,70%

3 osobowe - 5,18%

4 osobowe – 2,12%

4 osobowe – 3,32%

5 osobowe – 0,79%

5 osobowe – 1,2%

6 i więcej – 0,79%

6 i więcej – 0,79%

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Z przedstawionych danych wynika, że procentowy udział poszczególnych kategorii
świadczeniobiorców z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym
uległ niewielkiej zmianie w porównaniu do roku 2019. Zaznaczyć należy, że jednak
w dalszym ciągu największą grupę świadczeniobiorców stanowią jednoosobowe
gospodarstwa domowe.
Rodzaje udzielanej pomocy.
W ramach pomocy materialnej klientom Ośrodka udzielano:
1) pomocy finansowej w formie:
- zasiłków stałych,
- zasiłków okresowych,
- zasiłków celowych,
2) pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące
przy zasiłku stałym (dla zasiłkobiorców nie podlegających ubezpieczeniu z innego
tytułu), oraz potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
3) pomocy w formie gorących posiłków-obiadów wydawanych w stołówce firmy
„Marek Skierkowski MAREK-S” (w okresie I-XI.2020) oraz firmy Bracia Pietrzak
Spółka Jawna (XII.2020),
4) świadczenia w formie sprawienia pogrzebu,
5) pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w
tym psychiatrycznych) świadczonych w miejscu zamieszkania,
6) pomocy w formie usług opiekuńczych w zakresie podstawowym świadczonych w
ośrodkach wsparcia.
Zasiłki stałe od sierpnia 2009r. realizowane są w ramach zadań własnych, dotowane
z budżetu państwa. Zasiłki te przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód i dochód na osobę w rodzinie jest
niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi odpowiednio 701,00 zł. dla osoby
samotnie gospodarującej i 528,00 zł. na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego
jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu i stanowi różnicę pomiędzy
kryterium dochodowym a posiadanym dochodem (maksymalnie do 645,00 zł.)
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Tabela Nr 33 - Zasiłki stałe
nazwa świadczenia

Liczba osób

Zasiłki stałe

185

Liczba
świadczeń
zrealizowanych
1.958

kwota świadczeń
1 057 670,21 zł.

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Osoby otrzymujące zasiłek stały i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu,
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia i opłacania składek
dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Tabela Nr 34 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne
nazwa świadczenia

Liczba osób

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

166

Liczba składek
należnych
1.680

kwota świadczeń
87 851,87 zł.

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W 2020 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od kwoty
wypłacanego zasiłku stałego odprowadzana była za 166 osób, co stanowiło 90%
wszystkich zasiłkobiorców otrzymujących zasiłki stałe (185 osoby). Pozostałe osoby
były ubezpieczone jako członkowie rodziny lub posiadały ubezpieczenie z innego
tytułu.
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Przysługują osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego.
Powodami udzielenia zasiłku okresowego były w szczególności: bezrobocie,
długotrwała choroba oraz oczekiwanie na ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Zasiłki okresowe finansowane były z budżetu gminy oraz w ramach dotacji z
budżetu państwa. Łącznie wydatkowano na zasiłki okresowe 65.348,78 zł.
Tabela Nr 35 - Zasiłki okresowe
Liczb
a osób

Liczba
świadczeń

kwota świadczeń –
środki własne

30

159

10.349,49 zł.

kwota
świadczeń –
środki z dotacji
54.999,29 zł.

Bezrobocia

2

2

0 zł.

1.115,00 zł.

długotrwałej choroby

7

19

833,82 zł.

6.730,84 zł.

4

9

247,00 zł.

2,942,64 zł.

18

129

9.268,67 zł.

44.210,81 zł.

Zasiłki okresowe
w tym z powodu:

niepełnosprawności
oczekiwania na
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
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Wykres Nr 3 - Porównanie powodu przyznania zasiłków okresowych w 2020r.
(wg. liczby świadczeń)

0
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80

100
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140

niepełnosprawność
oczekiwanie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
długotrawała lub ciężka choroba
bezrobocie

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy. Przyznawane były w celu
zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (m.in. zakup opału, lekarstw, żywności,
odzieży, przedmiotów użytku domowego).
Tabela Nr 36 - Porównanie wybranych zasiłków celowych dla osób (rodzin),
które przekroczyły kryterium dochodowe oraz dla osób (rodzin) które nie
przekroczyły kryterium dochodowego – z uwzględnieniem celów, na które
została przyznana pomoc.
Zasiłki
celowe
w tym na:

Nie przekroczone kryterium
dochodowe

Przekroczone kryterium
dochodowe

Licz
ba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
osób

1 odzież i
obuwie

170

385

71.518,57

74

155

26.327,23

2 leki i
leczenie

105

328

53.657,60

81

262

52.739,88

3 żywność

208

1193

267.361,00

106

455

100.148,0
0

4 czynsz

29

93

15.207,78

21

55

8.246,59

5 opłacenie
energii

69

212

32.959,86

76

211

41.575,06

L.p.

Liczba
Kwota
świadczeń świadczeń
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6 opłacenie
gazu

31

78

7.633,45

23

56

7.243,27

7 opał

18

21

17.107,95

12

19

15.725,00

8 wyrobienie
zdjęcia do
dowodu

0

0

0,00

0

0

0,00

9 sprzęt AGD

27

32

5.993,98

15

18

5.500,00

10 bilety
kolejowe i
MZA

11

32

4.495,00

7

20

2.655,00

11 pokrycie
kosztów
pogrzebu

0

0

0

0

0

0,00

12 wypoczynek
/kolonie/ziel
one szkoły

0

0

0,00

2

2

900,00

201

565

41.976,47

90

215

15.236,80

14 opłacenie
przedszkola
i żłobka

1

2

210,00

2

4

1,963,60

15 remont
mieszkania

2

2

650,00

5

5

1.026,00

16 dostarczanie
wody

2

2

330,00

2

2

340,00

17 wywóz
nieczystości

1

1

110,00

1

11

2.371,68

18 bielizna
pościelowa

84

129

17.760,00

27

39

4.870,00

19 podręczniki
i art.
szkolne

1

1

200,00

1

1

150,00

13 środki
czystości

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
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Wykres Nr 4 - Porównanie zasiłków celowych dla osób (rodzin), które
przekroczyły kryterium dochodowe oraz dla osób (rodzin) które nie
przekroczyły kryterium dochodowego – z uwzględnieniem celów, na które
została przyznana pomoc

250
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150
100
50

209

203

173
105 107
75 81
2921

91

6976
3123 18
12

00

2715
117

00 02

85
12 25 22 11

27

11

0

Nie przekroczone kryterium dochodowe

Przekroczone kryterium dochodowe

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Pomoc w formie zapewnienia posiłku należy do zadań własnych gminy i
przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.
Tabela Nr 37 - Posiłki
Rodzaj
Liczba osób, którym
Liczba świadczeń
świadczenia
przyznano świadczenie
zrealizowanych w 2020 r.
Posiłki ogółem*
168
28.630
stołówka
109
10.442
śniadania w DDP
59
9.094
obiady w DDP
59
9.094
*Bez posiłków w ramach Programu wieloletniego – „Posiłek w szkole i w domu”
Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W 2020r. koszt jednego obiadu dla osób dorosłych wyniósł 13,41 zł., od grudnia
2020 – 12,97 zł., natomiast koszt śniadania w DDP wyniósł – 7,10 zł. Posiłki dla
osób dorosłych realizowane były w 3 placówkach, w tym:
- stołówce firmy Marek S - Marek Skierkowski Warszawa ul. Robotnicza 18, (w
okresie od I do XI.2020) i w stołówce firmy Bracia Pietrzak Spółka Jawna Warszawa
ul. Rybnicka 27 (w m-cu XII.2020),
- Dziennym Domu Pomocy Warszawa ul. Robotnicza 15,
- Dziennym Domu Pomocy Warszawa ul. Potrzebna 10,
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Pomoc państwa w zakresie dożywiania
W 2020r. część pomocy na dożywianie realizowana była w ramach rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach w/w programu pomoc udzielana
była w formie posiłku osobom samotnym oraz osobom w rodzinach, których dochód
nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej. Dotacja z budżetu państwa wykorzystana na ten cel wyniosła *61 576,00
zł. Udział Dzielnicy – * 41 050,00 zł.
Tabela Nr 38 – Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w
domu"
Rodzaj świadczenia

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba świadczeń
zrealizowanych

Kwota świadczeń dotacja

34

5.385

*61.576,00 zł.
*43.328,00 zł.

35

55

*18.248,00 zł

Wydatki ogółem
stołówka
zasiłki celowe na zakup
żywności

*Koszt posiłków w zaokrągleniu do 1 zł.

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Analiza dysfunkcji – problemów podopiecznych
Tabela Nr 39 - Występujące problemy - dysfunkcje oraz liczba środowisk na
przestrzeni lat 2019 – 2020 wśród klientów OPS
Rodzaj dysfunkcji
Liczba środowisk
Liczba środowisk
2019 rok

2020 rok

Ubóstwo

321

287

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

58

42

Potrzeba ochrony macierzyństwa

5

13

Bezrobocie

49

55

Niepełnosprawność

323

292

Długotrwała lub ciężka choroba

500

489

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego

185

69

Przemoc w rodzinie

1

0
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Potrzeba ochrony ofiar handlu
ludźmi

0

0

Alkoholizm

31

22

Narkomania

5

4

Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu Zakładu
Karnego

10

7

Trudności w integracji osób, które
uzyskały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą

0

1

Zdarzenie losowe

3

6

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W stosunku do roku ubiegłego nie uległy zmianie główne kategorie powodów z
jakich osoby i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi
powodami pozostawania w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy
społecznej były: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz bezdomność i bezrobocie.
Z analizy przedstawionych danych wynika, że powody zgłaszania się do ośrodka
(tzw. dysfunkcje) rodzin z reguły są wynikiem działania wielu nakładających się na
siebie czynników.
Zgromadzone materiały pokazują, iż w 2020 r. podobnie jak w roku ubiegłym
najczęstszą przyczyną przyznawania świadczeń była długotrwała lub ciężka choroba.
Ilość środowisk, w których występuje ten problem nieznacznie zmalała w stosunku
do roku 2019 i wyniosła 489 rodzin/osób. Konsekwencją długotrwałej lub ciężkiej
choroby jest obniżenie jakości życia co często prowadzi do bezrobocia, bezradności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
oraz ubóstwa, co nie pozwala na optymistyczną prognozę znacznego obniżenia się
tej wartości w przyszłości.
Niepełnosprawność stanowiła w 2020 roku drugi pod względem wielkości powód do
przyznawania świadczeń i osiągnęła wartość 292 środowiska, co w porównaniu do
roku 2019 stanowiło nieco niższą wartość. Tę dysfunkcję można analizować
podobnie jak długotrwałą lub ciężką chorobę. Nie wszystkie jednak osoby, których
stan zdrowia uzasadniałby ubieganie się o ustalenie stopnia niepełnosprawności
składają wnioski do komisji lekarskiej. Często jest to kwestia spełniania (lub nie)
konkretnych wymogów komisji lekarskiej jak np. konieczność przedstawienia
dokumentacji medycznej potwierdzającej proces leczenia, której zainteresowani nie
posiadają. Innym powodem była bierność w działaniu lub brak wiedzy na temat praw
przysługujących osobom przewlekle chorym.
Na przestrzeni lat zauważyć można, że komisje lekarskie orzekające o stopniu
niepełnosprawności bardziej restrykcyjnie podchodzą do oceny stanu zdrowia
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zgłaszających się osób, co może mieć wpływ na wynik orzekania i ilość osób które
są zaliczane do poszczególnych stopni niepełnosprawności. Ponadto z uwagi na
panującą w kraju pandemię i ograniczenia związane z funkcjonowaniem Miejskiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znacznie wydłużył się okres
oczekiwania na rozpatrzenie złożonych wniosków. W roku sprawozdawczym w
mniejszym stopniu niż w latach poprzednich dało się zauważyć zapotrzebowania
pracodawców na zatrudnianie osób posiadających orzeczenia. Nie mniej jednak do
Ośrodka zgłaszały się firmy poszukujące do pracy osób z niepełnosprawnością oraz
Fundacje oferujące różnorodne wsparcie i pomoc w podjęciu zatrudnienia. Zdarzały
się sytuacje w których osoby korzystające z pomocy w formie zasiłków stałych lub
celowych otrzymywały dane kontaktowe potencjalnych pracodawców i
podejmowały zatrudnienie, tym samym rezygnując z pomocy Ośrodka. W roku
sprawozdawczym odnotowano także przypadki rezygnacji ze świadczeń pomocy
społecznej osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które
nabyły uprawnienia do świadczeń emerytalnych i tym samym ich sytuacja finansowa
uległa poprawie.
W 2020 r. roku ubóstwo jako zjawisko wieloproblemowe stanowiło ważne kryterium
przy przyznawaniu świadczeń ze środków pomocy społecznej. W analizowanej
tabeli znalazło się na trzecim miejscu.
W 2020 r. w porównaniu do 2019 roku liczba środowisk dotkniętych ubóstwem
zmalała o 34, pomimo obniżania się wskaźnika, dysfunkcja ta znalazła się na
wysokim miejscu wśród powodów korzystania z pomocy społecznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1358) od dnia 1 października 2018 roku
kryteria dochodowe wynoszą - 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
528,00 zł na osobę w rodzinie. Z uwagi na niskie dochody wiele gospodarstw
domowych nadal żyje w niedostatku i znajduje się poniżej kryterium dochodowego
co sprawia, że choć wskaźnik ilościowy maleje, to i tak ubóstwo jest jedną z
głównych przyczyn zgłaszania się po pomoc. Z uwagi na ciągły wzrost cen towarów
i usług, osiągane dochody nie zabezpieczają podstawowych potrzeb bytowokonsumpcyjnych osób/rodzin i dlatego osoby lub rodziny spełniające kryterium
dochodowe, otrzymywały z Ośrodka pomoc na zaspokojenie niezbędnych i
podstawowych potrzeb życiowych takich jak: zakup żywności, leków, odzieży,
opłaty za użytkowanie lokalu etc. Ubóstwo zwiększa dystans pomiędzy
poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia
potrzeb. Ze względu na podłoże, ubóstwo może być zawinione i niezawinione, przy
czym zawinione jest udziałem ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu lub
narkotyków, którzy nigdy nie pracowali bo odznaczają się chroniczną niechęcią do
pracy, natomiast w ubóstwie niezawinionym żyją emeryci, renciści, osoby z rodzin
niepełnych, wielodzietnych, niepełnosprawni, przewlekle chorzy oraz bezrobotni,
którzy utracili pracę w wyniku niekorzystnych zmian spowodowanych kryzysem. W
kręgu zainteresowań Ośrodka znajdują się przede wszystkim osoby i rodziny, które
nie ze swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji. Wśród osób żyjących w ubóstwie
znaczącą grupę stanowią osoby starsze utrzymujące się z niewysokich świadczeń z
ZUS, jak również korzystające z pomocy Ośrodka w formie stałych świadczeń np.
zasiłków stałych, zasiłków celowych czy obiadów w stołówce. W roku 2020
odnotowano mniejszą liczbę rodzin z dziećmi, które zgłosiły się po pomoc z powodu
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ubóstwa, co może być spowodowane wzrostem dochodów gospodarstw domowych i
wypłatą różnego rodzaju świadczeń socjalnych przysługujących na dzieci.
Na czwartym miejscu w tabeli, w 2020 roku jako powód zgłaszania się po pomoc
znalazł się problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego. W porównaniu do 2019 roku ilość takich
środowisk zmalała do 69. Mimo tak znacznego spadku ilości środowisk Ww.
dysfunkcja jest ważnym powodem korzystania z pomocy społecznej, ponieważ
dotyczy rodzin z dziećmi korzystających z pomocy finansowej Ośrodka, których
jednak liczba z roku na rok spada. Źródłem tego problemu są różne rodzaje zaburzeń
w funkcjonowaniu rodziny jak: zmieniające się warunki ekonomiczne, czynniki
psychospołeczne i kulturowe, osłabienie więzi międzyludzkich. W pracy z
rodzinami, w których występuje to zjawisko ważne jest podnoszenie autorytetu
rodziny, tworzenie pozytywnych wzorców kulturowych, wzrost świadomości i
wiedzy rodziców o wychowaniu dzieci. Zmniejszająca się liczba rodzin z problemem
bezradności jest prawdopodobnie wynikiem wejścia w życie przepisów
umożliwiających rodzinom z dziećmi poprawę sytuacji ekonomicznej poprzez
otrzymanie wyższych zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, czy
świadczenia przysługującego rodzicom wychowującym dzieci do 1 roku życia.
Ponadto na malejący wynik tej dysfunkci składa się także intensywna praca
asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych pracujących z rodzinami w ramach
pogłębionej pracy socjalnej (z DPS), którzy współpracując ściśle z pracownikami
socjalnymi DPŚ tworzą dogodne warunki, w których rodzice mają możliwość
odzyskania pewności w pełnieniu ról społecznych, w tym rodzicielskich, co skutkuje
większą samodzielnością i poprawą sytuacji rodzin.
W roku 2020 liczba środowisk korzystających z pomocy Ośrodka z powodu
bezradności zmalała w stosunku do lat ubiegłych, ponieważ w tabeli nie
uwzględniono osób starszych i samotnych, które w życiu codziennym zmuszone są
utrzymywać się z niewysokich świadczeń ZUS lub świadczeń otrzymywanych z
Ośrodka w formie zasiłków stałych, a nie mogą z różnych powodów liczyć na pomoc
rodziny. Do tej grupy zaliczają się także osoby, które z powodu wieku lub stanu
zdrowia nie mają żadnych stałych dochodów i nie są już w stanie podjąć
zatrudnienia, a tym samym zaspokoić podstawowych potrzeb i stają się bezradne
wobec codziennych wyzwań. Nie stać ich na opłaty mieszkaniowe, zakup leków itp.
i dlatego są stałymi beneficjentami świadczeń wypłacanych przez Ośrodek. Analiza
danych dowodzi, że w roku sprawozdawczym pogorszyła się jakość życia seniorów,
którzy osiągając niskie dochody (renty, emerytury, zasiłki stałe) nie są w stanie
utrzymać się samodzielnie i często korzystają z pomocy Ośrodka
W roku sprawozdawczym zanotowano nieznaczny wzrost (o 6 środowisk) w
stosunku do roku 2019 liczby środowisk korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu bezrobocia. Bezrobocie znalazło się w roku sprawozdawczym
na 6 miejscu w tabeli obrazującej powody przyznawania świadczeń.
Brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych osób pozostających bez
pracy, oczekiwania przełożonych wobec potencjalnych pracodawców, a także brak
motywacji u samych osób bezrobotnych do podejmowania działań mających na celu
poprawę własnej sytuacji ekonomicznej spowodowały, iż nadal część osób miała
problemy z powrotem na rynek pracy.
Należy podkreślić, że brak pracy jest czynnikiem znacząco utrudniającym
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Długotrwały stan bezrobocia jest
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często akceptowany, osoby dotknięte tą dysfunkcją przejawiają dużą niechęć do
zmian. Wyuczona bezradność, brak nawyku pracy oraz utrata umiejętności czerpania
satysfakcji z samorozwoju i podnoszenia statusu ekonomicznego prowadzą do
wykluczenia społecznego i marginalizacji. W przypadku rodzin, wiąże się to z
destabilizacją życia rodzinnego, rozpadem więzi powodowanym psychicznym
obciążeniem zależności od innych. W wielu przypadkach łączy się również z
uzależnieniem, ubóstwem, długotrwałą chorobą, a także bezradnością w sprawach
opiekuńczo wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
prowadząc tym samym do niewydolności i izolacji rodziny/osoby jako jednostki
wychowawczej i ekonomicznej.
Narzędziem w pracy z osobami bezrobotnymi w roku sprawozdawczym okazało się
prowadzenie przez pracownika socjalnego Punktu Aktywizacji Zawodowej. Dzięki
temu osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość aktywnego poszukiwania
pracy. W minionym roku do Ośrodka zgłaszali się także pracodawcy z ofertami
pracy dla osób poszukujących zatrudnienia. Szczegółowy opis tych działań
zamieszczono na dalszych stronach niniejszego sprawozdania.
W grupie osób objętych pomocą Ośrodka z powodu bezrobocia znalazły się także
osoby, które nie były w stanie podjąć pracy z uwagi na własne ograniczenia, osoby
samotnie wychowujące małe dzieci lub w wieku przedemerytalnym.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie art. 17 ust. 1
pkt 3. Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876) należy udzielanie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schroniska dla osób bezdomnych
zapewniają potrzebującym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i
uzyskanie samodzielności życiowej. W związku z potrzebą dostosowania do w/w
zapisów ustawy, Rada m.st. Warszawy uchwałą przyjęła od dnia 01.11.2018r. zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, natomiast
Prezydent m. st. Warszawy wprowadził zarządzeniem „Procedurę dotyczącą zasad
postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla
osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi”.
Zgodnie z powyższą procedurą tymczasowego schronienia udziela się osobie
bezdomnej na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie
schronienia złożonego za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, którym jest
OPS miejsca aktualnego pobytu osoby bezdomnej oraz po przeprowadzeniu
rodzinnego wywiadu środowiskowego i zebraniu kompletu dokumentów
wymienionych w procedurze. Decyzja o przyznaniu tymczasowego schronienia oraz
ustalenie odpłatności za pobyt, w Warszawie wydawana jest w imieniu Prezydenta
Miasta Warszawy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy na podstawie dokumentów skompletowanych przez OPS miejsca
aktualnego pobytu osoby bezdomnej. Od października 2019 r. w wyniku zmian
dotyczących zasad odpłatności za pobyt w schroniskach każda osoba bezdomna,
która osiąga własny dochód ponosi odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności.
Na terenie Dzielnicy Włochy funkcjonują dwa schroniska dla osób bezdomnych:
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- schronisko koedukacyjne przy ul. Łopuszańskiej 17 „Betania Wspólnota Chleb
Życia", działające od kilku lat, które oferuje 25 miejsc. Wszyscy mieszkańcy mają
zapewnioną pomoc pracownika socjalnego i psychologa.
- specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych i chorych prowadzone przez
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża przy ul. Dojazdowej 3, które działa od
marca 2015r., obecnie oferuje 52 miejsca tylko dla mężczyzn. Wszyscy mieszkańcy
mają na miejscu zapewnioną pomoc lekarza, prawnika, psychologa i pracownika
socjalnego.
Z uwagi na dużą rotację osób bezdomnych w ciągu całego roku przez obydwa
schroniska przewinęło się odpowiednio 61 i 98 osób wobec których rozpoczęto
procedurę zmierzającą do wydania decyzji w sprawie umieszczenia i odpłatności za
pobyt.
OPS Wola wydaje indywidualne decyzje określające termin pobytu oraz wysokość
odpłatności dla każdego mieszkańca schroniska, które są zróżnicowane w zależności
od wysokości posiadanego dochodu poszczególnych osób.
Wszystkie osoby przebywające w schroniskach powinny przebywać w placówkach
na podstawie wydanych decyzji.
Do współpracy z osobami bezdomnymi przebywającymi w schroniskach w Dziale
Pomocy Środowiskowej wyznaczono trzech pracowników socjalnych, którzy w roku
sprawozdawczym realizowali procedurę, pomagali również podopiecznym w
załatwianiu wielu bieżących spraw (w tym także wniosków o przyznanie różnego
rodzaju świadczeń). Większość tych spraw wiązała się z przeprowadzaniem
wywiadów środowiskowych cz. I, cz. II oraz cz. IV, których część była dostarczana
do OPS Wola w celu wydania decyzji na pobyt w schronisku, a część była
przesyłana do odpowiednich Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych do
załatwienia sprawy ze względu na właściwość miejscową na terenie całej Polski,
część była natomiast na bieżąco rozpatrywana przez tutejszy Ośrodek.
W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni przeprowadzili w schroniskach
łącznie 314 wywiadów środowiskowych do powyższych postępowań.
Liczba osób objętych pomocą finansową przez tut. Ośrodek z powodu bezdomności
w 2020 roku znalazła się na 5 miejscu i wyniosła 42 osoby. Zmalała o 16 środowisk
w porównaniu z rokiem 2019. Dokładna liczba osób bezdomnych przebywających na
terenie Dzielnicy Włochy poza schroniskami jest zmienna i trudna do oszacowania,
ponieważ osoby te często prowadzą wędrowny tryb życia, zmieniają miejsca pobytu.
Przeważnie przebywają w pustostanach, na terenach ogródków działkowych,
dworcach, lotnisku. Trudno więc jest planować współpracę z nimi na dłuższy okres
czasu.
Wiele osób mimo możliwości uczestniczenia w programach wychodzenia z
bezdomności, których celem jest powrót do normalnych warunków życia nie
wykazuje chęci dokonania zmian, nie podejmuje działań zmierzających do poprawy
warunków materialnych, nie korzysta również z proponowanych form pomocy
pozafinansowej. Nadużywanie alkoholu, niechęć do zmian i brak wiary w to, że
można żyć inaczej stanowi trudność w przekonaniu ich do zamieszkania w ośrodku
czy skorzystaniu z proponowanych form pomocy. Osoby bezdomne często nie są
zainteresowane nawiązaniem współpracy. Nie uznają żadnej formy wsparcia
wymagającej od nich zaangażowania, żyją z dnia na dzień korzystając jedynie z
finansowego (często jednorazowego) wsparcia Ośrodka.
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Zmiana zachowań i próba zachęcenia do zmian jest jednym z nadrzędnych celów
pracy pracowników socjalnych z tą grupą podopiecznych.
Dodać należy, że pracownicy socjalni zwiększają swoją czujność na współpracę z
bezdomnymi w okresie jesienno-zimowym. Wraz ze Strażą Miejską kontrolują
miejsca pobytu osób bezdomnych informując o możliwościach uzyskania
określonych form pomocy podając między innymi adresy schronisk, noclegowni i
jadłodajni.
Pracownicy socjalni Ośrodka udzielają pomocy osobom bezdomnym zarówno w
formie zasiłków pieniężnych - zasiłków celowych, stałych, okresowych, jak i pracy
socjalnej. Wnioskują o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, pomagają w złożeniu wniosku o ustalenie
stopnia niepełnosprawności. Osoby bezdomne mogą również ubiegać się o przyjęcie
do DPS, o przyznanie obiadów w stołówce lub usług w DDP. Mają także możliwość
uzyskania skierowania do magazynu PCK po odzież oraz do magazynu Fundacji
EVA, z którego mogą odebrać żywność. W roku sprawozdawczym większość osób
bezdomnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka mieszkała na terenie schronisk i
dzięki temu współpraca z nimi układała się bez większych problemów.
Z pomocy finansowej tut Ośrodka w formie zasiłków celowych korzystały osoby
bezdomne zameldowane na terenie m. st. Warszawy lub te, które pochodziły spoza
Warszawy, ale ich potrzeby wymagały natychmiastowego przyznania zasiłków. W
innych przypadkach wnioski o pomoc były przesyłane do rozpatrzenia przez Ośrodki
na terenie Polski, zgodnie z właściwością miejscową.
Pozycję siódmą w prezentowanym zestawieniu powodów korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej stanowił alkoholizm. Na przestrzeni lat 2019 – 2020 ilość
środowisk zmalała do 22 w roku bieżącym. Alkoholizm jest dysfunkcją w znacznym
stopniu powiązaną z bezrobociem lub niepełnosprawnością, a jego następstwem
może stać się ubóstwo. Rodziny/osoby dotknięte tym problemem przejawiają także
liczne dysfunkcje: wychowawcze, ekonomiczne, zdarza się, że występuje w nich
także problem przemocy domowej.
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej kierują osoby nadużywające alkoholu
do terapeutów w Dziale Pomocy Specjalistycznej oraz do Przychodni Leczenia
Uzależnień. Współpracują w tym zakresie także z Dzielnicową Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udzielanie informacji na
wniosek Komisji o sytuacji osób/rodzin, w których występuje problem uzależnienia.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej pomoc osobom zgłaszającym się do Ośrodka
udzielana jest także z uwagi na inne, niż w/w dysfunkcje. W 2020 r. pomoc
przyznano także z powodu:
 potrzeby ochrony macierzyństwa, która została skierowana do kobiet w okresie
ciąży i połogu. Decyzje przyznające wypłatę świadczeń z tego tytułu wydano w
13 przypadkach,
 narkomanii w 4 przypadkach
 trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego w 7
przypadkach,
 zdarzenia losowego (pożaru) w 6 przypadkach,
 trudności w integracji osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą w 1 przypadku
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W 2020 roku nie odnotowano przypadków pomocy przyznanej z tytułu:
- sieroctwa,
- przemocy w rodzinie
- sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Jej celem jest niesienie
pomocy ludziom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach, nie tylko
związanych z problemami materialnymi, ale też psychicznymi i emocjonalnymi.
Prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności
życiowej.
W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej
prowadzili podstawową pracę socjalną w środowiskach korzystających ze wsparcia i
miała ona charakter poradnictwa bezpośredniego, a dotyczyła przekazywania
informacji o uprawnieniach i możliwościach, wskazywania placówek i instytucji
świadczących odpowiedni rodzaj pomocy.
Szczególną formą pracy socjalnej jest kontrakt socjalny, który jest niezbędnym
narzędziem pracy stanowiącym czytelną i klarowną formę umowy współpracy
między klientem a Ośrodkiem (pracownikiem socjalnym). Określa ramy czasowe,
zakres działań, możliwości i bariery mogące mieć wpływ na jego wypełnienie oraz
mobilizuje osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej do podjęcia
aktywności prowadzącej do zmian.
Pogłębiona diagnoza sytuacji rodziny pozwoliła na dobranie lepszych narzędzi do
współpracy pomiędzy rodziną, pracownikiem socjalnym, a asystentem rodziny,
czego efektem była poprawa ich funkcjonowania, wzmocnienie aktywności i
samodzielności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wiele osób i
rodzin korzystających z pomocy Ośrodka przez dłuższy okres czasu zaakceptowało
warunki współpracy z pracownikami socjalnymi i nie wymagało już wsparcia w
wytyczaniu celów w formie podpisania kontraktu.
W roku sprawozdawczym liczba zawartych kontraktów utrzymała się na wysokim
poziomie i wyniosła 143. Powodem tego zjawiska była zmiana od 01.11.2018r. zasad
pobytu w schronisku osób bezdomnych, zgodnie z którą warunkiem wydania decyzji
na tymczasowy pobyt w placówce jest podpisanie kontraktu socjalnego mieszkańca
schroniska z pracownikiem socjalnym odpowiedzialnym za skompletowanie
dokumentów niezbędnych do wydania decyzji na pobyt. Tak więc większość
kontraktów socjalnych została zawarta z osobami bezdomnymi.
Z uwagi na utrzymujący się stosunkowo niski wskaźnik bezrobocia oraz ograniczony
z powodu pandemii czas działania punktu aktywizacji zawodowej zanotowano
zmniejszone zainteresowanie ofertą punktu , co automatycznie spowodowało spadek
liczby kontraktów socjalnych zawieranych z osobami bezrobotnymi. Ponadto
sytuacja materialna wielu osób i rodzin poprawiła się, ponieważ niektórzy podjęli
pracę, uzyskali własne świadczenia z ZUS, a inni otrzymali świadczenia rodzinne
dzięki którym stali się samodzielniejsi i pewniejsi siebie. Zaczęli realizować własne
cele i nie potrzebowali już wsparcia w postaci kontrolowania sytuacji poprzez
zawieranie kontraktów socjalnych.
W roku sprawozdawczym 31 osób/rodzin korzystających wcześniej z pomocy
Ośrodka tj. w roku 2019 nie zgłosiło się i nie skorzystało z dostępnych form pomocy.
Z analizy danych wynika, że w powyższych środowiskach nastąpiła zmiana sytuacji
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rodzinnej, bądź dochodowej, co spowodowało ich usamodzielnienie i odejście od
systemu pomocy społecznej.
Poprawa sytuacji w wielu przypadkach spowodowana była:
- podjęciem stałej pracy przez członków rodziny,
- przyznaniem świadczeń z ZUS,
- poprawą sytuacji finansowej poprzez uzyskanie różnego rodzaju świadczeń
rodzinnych,
- pomocą ze strony rodziny,
- poprawą stanu zdrowia
- podjęciem pracy dorywczej i sezonowej.
W roku 2020 wydano 11 decyzji odmawiających przyznania świadczeń pomocy
społecznej klientom DPŚ i ZPU. 7 decyzji (4 dotyczyły przyznania zasiłków
celowych, 2 przyznania zasiłków stałych, 1 przyznania pomocy w formie usług)
zostało wydanych z powodu braku współpracy wnioskodawcy z pracownikiem
socjalnym w celu wyjścia z trudnej sytuacji lub braku podstaw do przyznania
świadczenia (brak współpracy polegał na uniemożliwieniu przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego lub niedostarczeniu dokumentów koniecznych do
rozpatrzenia wniosku), 4 decyzje odmawiające przyznania pomocy w formie zasiłku
stałego (1) oraz zasiłków celowych (3) wydano osobom, których dochód przekraczał
kryterium dochodowe. Analizując ilość decyzji odmownych wydanych w 2020 r
należy stwierdzić, że ich liczba spadła o 5 w porównaniu do roku 2019.
Procedura odwoławcza Klientów do organu II instancji tj. Samorządowego
Kolegium Odwoławczego
Tabela Nr 40 – Odwołania klientów Ośrodka od decyzji administracyjnych do
SKO w latach 2018-2020
2018 rok
2019 rok
2020 rok
Liczba odwołań od decyzji
administracyjnych

1

5

5

Decyzje utrzymane w mocy na zasadzie
art. 138 § 1 pkt.1 KPA

1

3

4

Decyzje uchylone w całości i na zasadzie
art. 138 § 2 pkt.1 KPA przekazane do
ponownego rozpatrzenia

0

0

0

Decyzje w trakcie rozpatrywania

1

1

1

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W ramach procedury odwoławczej w 2020 roku 5 osób (klienci Ośrodka
korzystający z pomocy pracowników socjalnych DPŚ) złożyło odwołania od decyzji
wydanych przez Ośrodek do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
Liczba odwołań wniesionych w roku sprawozdawczym pozostała na takim samym
poziomie w stosunku do 2019 roku.
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SKO utrzymało w mocy 4 decyzje oraz 1 decyzję od której odwołanie wniesiono w
roku 2019. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania jeszcze jedno odwołanie
złożone za pośrednictwem Ośrodka w październiku 2020 r. nie zostało rozpatrzone i
SKO nie wydało jeszcze decyzji w sprawie.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Tabela Nr 41 - Potwierdzenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w latach 2018-2020
2018 rok

2019 rok

2020 rok

Liczba wniosków o potwierdzenie prawa
do opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

83

63

55

Liczba decyzji potwierdzających prawo

52

54

41

Liczba decyzji odmawiających prawa

1

4

0

Liczba decyzji wygaszonych

6

0

5

Liczba decyzji umarzających
postępowanie

10

3

9

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych następuje na podstawie art. 8, art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej oraz art. 2 ust. 2, art. 5 pkt. 33, art. 7 ust. 2, ust. 3, art. 17, art. 54
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) i może być przyznane w
przypadkach udzielania pomocy medycznej w trybie nagłym na wniosek Zakładów
Opieki Zdrowotnej lub na wniosek samego Zainteresowanego w momencie braku
możliwości nabycia takich uprawnień z innych systemów zabezpieczenia
zdrowotnego.
W 2020 r. Ośrodek rozpatrzył 55 wniosków o potwierdzenie prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, liczba ta zmniejszyła się
w stosunku do 2019 roku 8 wniosków.
Pozostała działalność działów/zespołów na rzecz mieszkańców dzielnicy:
W ramach dodatkowych działań zmierzających w kierunku wsparcia rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej pracownicy socjalni Działu Pomocy
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Środowiskowej we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na
terenie m. st. Warszawy w roku sprawozdawczym zorganizowali lub uczestniczyli w
następujących działaniach:
Pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD
Od grudnia 2014r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Program współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European
Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11
marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym
najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie
paczek lub posiłków.
Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR),
która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz
organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów
żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną
sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz
spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w
przypadku osoby w rodzinie.
W ramach jego realizacji, pod koniec roku 2019 Ośrodek podpisał porozumienie z
Fundacją Pomocy Społecznej Eva na wydawanie żywności osobom skierowanym
przez Ośrodek (do wyczerpania rocznego limitu). Z tego tytułu w okresie od grudnia
2019 do czerwca 2020 z pomocy skorzystało 210 osób, którym przekazano 759
paczek żywnościowych składających się z artykułów warzywnych, owocowych,
skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier, tłuszcze i dania gotowe w łącznej
ilości 8,93 tony (ok. 48 kg na osobę). W grudniu 2020 wydano 103 skierowania dla
150 osób do wydania żywności w 2021 roku.
Współpraca z Caritas Polska
W roku sprawozdawczym Ośrodek nawiązał także współpracę z Caritas Polska, w
wyniku której w kwietniu pozyskano paczki żywnościowe dla 130 osób. Pracownicy
socjalni wytypowali osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebowały
wsparcia w takim zakresie.
Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem
W roku 2020 zgodnie z zawartym we wrześniu porozumieniem kontynuowano
współpracę między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Polskim Czerwonym Krzyżem
Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób
potrzebujących poprzez przekazywanie im odzieży pozostającej w posiadaniu PCK.
W tym celu Ośrodek udostępnił pomieszczenia, w których uruchomiono magazyn
odzieży o łącznej powierzchni 51 m² zlokalizowany w budynku przy ul. Robotniczej
15.
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W roku sprawozdawczym, z uwagi na stan epidemiczny w kraju, osoby korzystające
z różnego rodzaju wsparcia Ośrodka mogły otrzymać skierowanie do punktu
wydawania odzieży w okresie styczeń – marzec 2020.
W 2020 r. wydano 42 skierowania.
Program Osłonowy
Od 1 marca 2020 r. w Warszawie zaczęły obowiązywać nowe, wyższe stawki opłat
za wywóz śmieci. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych płacą 65 zł miesięcznie, a
domów jednorodzinnych – 94 zł za gospodarstwo. W związku z tym zgodnie z
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIV/677/2019Z z dnia 12 grudnia 2019 r. w
sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego oraz Zarządzeniem nr
289/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2020 r. osoby samotnie
gospodarujące zyskały prawo do ubiegania się o zasiłek celowy z przeznaczeniem na
pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego jeżeli ich
miesięczny dochód nie przekroczył 250% kryterium dochodowego tj. kwoty 1752,50
zł. Pomoc finansowa miała pokryć minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W okresie marzec – grudzień 2020 r. 92 osoby, które do Ośrodka złożyły wnioski,
otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych na powyższy cel.
„Szlachetna Paczka”
Stowarzyszenie Wiosna po raz kolejny zaprosiło Ośrodek do wzięcia udziału w
projekcie Szlachetna Paczka. To ogólnopolski projekt mający na celu pomoc
rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie. W ramach Akcji z uwagi na znacznie
skrócony termin zgłaszania rodzin/osób pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
Społecznej przekazali 13 zgłoszeń, spośród których wolontariusze Stowarzyszenia na
podstawie przeprowadzonych wywiadów wybrali 6 rodzin/osób, które otrzymały
różnego rodzaju dary.
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1. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
W 2020 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnionych było 9 pracowników
socjalnych, którzy wykonywali powierzone zadania zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej na terenie Dzielnicy Włochy z uwzględnieniem terenów Okęcia i Włoch.
Zgodnie z przyjętym ogólnym podziałem zadań pracownicy socjalni Działu Pomocy
Środowiskowej realizowali pracę w zakresie postępowań administracyjnych oraz
zajmowali się krótkoterminową pracą socjalną.
Pracę pracowników socjalnych koordynował kierownik działu, który pełnił także
nadzór nad odpowiednim realizowaniem przez nich ustawowych obowiązków.
Pracownicy socjalni wykonywali swoje zadania zgodnie z podziałem pracy na rejony
opiekuńcze.
W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem
epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U z 2020 r.poz.374) praca działu została zreorganizowana w ten
sposób, że pracownicy socjalni w okresie od 17.03.2020 r. do 28.05.2020 r. oraz od
dnia 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r. otrzymali w podziale na dwie grupy polecenie
pracy zdalnej co drugi dzień w miejscu zamieszkania zgodnie z miesięcznymi
harmonogramami pracy zdalnej, ustalonymi odrębnie z bezpośrednim przełożonym.
Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo pracowników socjalnych ograniczono do
wyjątkowych sytuacji wymagających interwencji w środowisku wyjścia w teren. Na
podstawie art. 15o ustawy z 2 marca 2020 r. „z przyczyn związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które
zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby
zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może
nastąpić na podstawie:
1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu
środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), oraz
2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych,
uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej
ustawy. 1a.”
Zadania Działu
Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należało organizowanie
pomocy społecznej poprzez realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
osób zgłaszających się do Ośrodka w tym w szczególności:
 rozpoznanie potrzeb osób/rodzin zgłaszających się do Ośrodka w zakresie
pomocy społecznej w rejonie działania pracowników socjalnych,
 prowadzenie postępowania administracyjnego (na wniosek lub z urzędu) w
zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej, w tym;
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- przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby pomocy społecznej
i innych instytucji administracji publicznej oraz organizacji i instytucji
niepublicznych realizujących zadania pomocy społecznej,
- zawieranie kontraktów socjalnych w celu określenia sposobu współdziałania
osoby lub rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,
- przygotowywanie opinii i projektów rozstrzygnięć w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, ich rodzaju i zakresu oraz realizacji planów pomocy w
zakresie prowadzenia spraw,
realizowanie pomocy w zakresie krótkoterminowej (podstawowej) pracy
socjalnej,
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach mających na celu zaspokojenie ich
niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w godnych warunkach,
podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem,
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej oraz możliwości ich zaspokajania,
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
prowadzenie spraw opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
prowadzenie spraw dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
współudział w opracowywaniu projektów i realizacji zadań wynikających
ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy
społecznej obejmujących zakres realizowanych zadań oraz zakres zadań Działu,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność
uzupełniała bądź wspierała formy udzielanych świadczeń,
prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
prowadzenie spraw pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
w zakresie integracji cudzoziemców oraz udzielanie cudzoziemcom pomocy
społecznej w zakresie określonym w ustawie,
współpraca z Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
prowadzenie spraw składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę,
która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny i wspólnie
zamieszkującymi rodzicami lub rodzeństwem,
prowadzenie tablicy informacyjnej Ośrodka w zakresie danych o wszelkich
formach pomocy udzielanych w Ośrodku,

Dodatkowe zadania:
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych część II dla potrzeb innych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu całego kraju w sprawie
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określenia możliwości świadczenia pomocy materialnej i pozamaterialnej od
najbliższej rodziny na rzecz osób ubiegających się o pomoc,
 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych część I dla potrzeb
ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich i osób dorosłych w placówkach o
charakterze stacjonarnym np. Domach Pomocy Społecznej,
 na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych część I
przygotowywanie informacji dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji
Programów Profilaktycznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu
weryfikacji sytuacji dot. uzależnienia od alkoholu, a w dalszym postępowaniu do
podjęcia zobowiązania do leczenia odwykowego,
 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych część VIII, IX lub
przygotowywanie informacji dla Zespołu Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych dla Dzielnicy związanych z postępowaniem w sprawach
przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz weryfikacja sytuacji osób
ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego,
 realizowanie procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach
przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z
budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla
osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
 w ramach prowadzonej pracy socjalnej, w celu postawienia trafnej diagnozy
społecznej, kierowanie osób do odpowiednich instytucji i placówek, w których
osoby te mogłyby korzystać z szerokiego zakresu poradnictwa,
 prowadzenie Włochowskiego Punktu Aktywizacji Zawodowej,
 współpraca z pracownikami Działu Pomocy Specjalistycznej w zakresie rekrutacji
rodzin wspieranych i rodzin wspierających oraz typowania rodzin do współpracy z
asystentem rodziny i do współpracy w ramach pogłębionej pracy socjalnej
 współpraca z pracownikami Zespołu Pomocy Usługowej w zakresie rekrutacji
osób do pracy w ramach pogłębionej pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej w roku sprawozdawczym
prowadzili
postępowania w wielu sprawach, które mimo, że wymagały pracy w
terenie nie zakończyły się wydaniem decyzji administracyjnych przez tut. Ośrodek.
Były to:
 - wywiady część: I, II, IV,VIII, IX, na zlecenie innych Ośrodków Pomocy
Społecznej i Urzędów Dzielnic oraz w ramach procedury związanej z wydawaniem
decyzji na pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, których łącznie
przeprowadzono 485,
 - opinie dla Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami i Wydziałów Zasobów
Lokalowych, których łącznie przygotowano 32,
 - opinie dla osób ubiegających się o zwolnienie z odpłatności za pobyt dziecka w
żłobku oraz inne opinie przygotowane na wnioski osób Zainteresowanych, których
łącznie przygotowano 27,
 - pisma indywidualne związane z diagnozą środowiska prowadzoną na poziomie
podstawowej pracy socjalnej, których łącznie przygotowano 10,
Ponadto pracownicy socjalni Działu przygotowali do różnych instytucji wiele pism,
wniosków o udzielenie informacji, jak również w celu pozyskania danych do
prowadzonych postępowań administracyjnych lub udzielenia odpowiedzi na pisma w
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sprawach dotyczących
przygotowano ok. 435.

mieszkańców

Dzielnicy

Włochy,

których

łącznie

W roku sprawozdawczym Dział Pomocy Środowiskowej realizował zadania na
rzecz osób bezrobotnych poprzez prowadzenie Włochowskiego Punkt
Aktywizacji Zawodowej.
Celem działania tego Punktu była aktywizacja zawodowa osób dotkniętych
bezrobociem oraz niwelowanie skutków bezrobocia i dążenie do poprawy
ekonomicznego i społecznego funkcjonowania osób pozostających bez pracy, a
pośrednio i ich rodzin. Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej był czynny w
każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00. Z uwagi jednak na pandemię jego
działalność została od miesiąca kwietnia zawieszona.
Osoby korzystające z oferty punktu miały możliwość:
 przeglądania aktualnych ogłoszeń prasowych celem wyszukiwania ofert
pracy;
 bezpłatnego skorzystania z telefonu celem nawiązania kontaktu z
potencjalnym pracodawcą;
 bezpłatnego skorzystania z ofert pracy zamieszczanych w Internecie;
 pomocy pracownika punktu między innymi w pisaniu dokumentów
aplikacyjnych, wyszukiwaniu ogłoszeń, wysyłaniu zgłoszeń, informacji
dotyczących prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą.
Pracownik socjalny kierujący pracą Punktu:
- motywował i dopingował osoby bezrobotne do aktywnego poszukiwania pracy,
- udzielał konsultacji,
- pomagał w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
- pomagał w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych,
- pomagał osobom potrzebującym w kontaktach z innymi urzędami, instytucjami,
organizacjami i fundacjami oraz z potencjalnymi pracodawcami - w zakresie
związanym z poszukiwaniem miejsca zatrudnienia.
Z Włochowskiego Punktu Aktywizacji Zawodowej w 2020 r. korzystały:
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zarejestrowane
i nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
- osoby pozostające bez pracy z powodu stanu zdrowia, różnego rodzaju uzależnień,
braku kwalifikacji zawodowych, a także z powodu wieku okołoemerytalnego,
- osoby będące w wieku emerytalnym bez uprawnień do świadczeń ZUS.
Z uwagi na krótki okres działania Punktu spowodowany sytuacją epidemiczną, w
okresie od stycznia do marca do Włochowskiego Punkt Aktywizacji Zawodowej
zgłosiło się 19 osób (w tym 6 kobiet i 13 mężczyzn), które przyszły do Punktu 38
razy. Większość poszukujących pracy była w wieku powyżej 40 i 50 r.ż., ale
przychodziły też osoby w wieku emerytalnym, które chciały podjąć pracę, aby
dorobić do emerytury. Informacje o giełdach pracy organizowane przez inne Ośrodki
Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy, które tutejszy Ośrodek otrzymywał
drogą mailową były rozpowszechniane poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach
w Ośrodku oraz informacje ustne przekazywane w Punkcie Aktywizacji Zawodowej.
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W minionym roku do Ośrodka zgłaszali się także pracodawcy z ofertami pracy dla
poszukujących zatrudnienia, głównie w formie sprzątania obiektów handlowych,
biurowych oraz terenów zewnętrznych, które pracownik socjalny udostępniał
osobom poszukującym pracy.
Z informacji uzyskanych od pracowników socjalnych wynika, że 1 osoba spośród
poszukujących pracy poprzez Punkt podjęła zatrudnienie.
Pomoc dla klientów zgłaszających się po opuszczeniu zakładu karnego.
W związku z porozumieniem z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zasad współpracy
w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z aresztów śledczych i
zakładów karnych oraz rodzin osób pozbawionych wolności, w 2020 r. roku do
Ośrodka zgłosiło się 11 osób zwolnionych z zakładów karnych. Osobom, które się
zgłosiły przyznano pomoc w formie: zasiłków celowych, zasiłku stałego,
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. W dwóch przypadkach na wniosek Zainteresowanych przeprowadzono
procedurę dotyczącą zasad postępowania w sprawach przyznania tymczasowego
schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy
oraz ustalenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”.
Do Ośrodka wpłynęło także pismo od osoby przebywającej w zakładzie karnym w
sprawie udzielenia pomocy członkowi rodziny mieszkającemu na terenie naszej
dzielnicy.
Projekt „Rodzinny Maraton”
W roku sprawozdawczym klienci Ośrodka uczestniczyli w projekcie „Rodzinny
Maraton”, który był skierowany do mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego założeniem był wzrost
integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez propozycję udziału w różnego rodzaju aktywnościach.
W ramach projektu uczestnikom oferowana była także pomoc finansowa w formie
zasiłków celowych. W roku sprawozdawczym 6 rodzin otrzymało takie wsparcie.
Więcej informacji na temat tego projektu w dalszej części sprawozdania.
Współpraca z innymi instytucjami.
Pracownicy socjalni podczas wykonywania obowiązków służbowych podejmowali i
kontynuowali w 2020 r. współpracę m.in. z:
 Poradniami Zdrowia Psychicznego,
 Urzędem Pracy,
 Urzędami Dzielnic,
 Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,
 Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,
 Zarządem Transportu Miejskiego,
 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dla
Dzielnicy Włochy,
 PCK,
 Zarządem Dzielnicy Warszawa – Ochota Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, w sprawie korzystania z pomocy żywnościowej w ramach
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Programu – dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej
PEAD 2019,
Sądami i kuratorami,
Pensjonatem socjalnym „Św. Łazarz" Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
ul. Traktorzystów 26,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
Domem Dla Bezdomnych „Monar”,
Wspólnotą "Chleb Życia" - Schronisko dla Chorych "Betlejem", „Betania”,
Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju,
Administracją domów mieszkalnych (ZGN, spółdzielnie mieszkaniowe,
zrzeszenie właścicieli nieruchomości),
Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
Aresztami śledczymi,
Zakładami karnymi,
Urzędem ds. cudzoziemców,
Szpitalami,
Energetyką Polska,
Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programów Profilaktycznych i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
Prokuraturą,
Urzędem Stanu Cywilnego,
Komisariatem Policji,
Strażą Miejską,
Strażą Pożarną,
INNOGY Polska,
Energetycznym Centrum,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Przedszkolami,
Żłobkami,
Pocztą Polską,
Narodowym Funduszem Zdrowia,
Komornikami,
Przychodniami Rejonowymi,
Szkołami,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Szpitalami,
PIK-em,
KRUS-em,
CARITAS-em,
Fundacją „Aktywacja”,
Schroniskiem dla osób bezdomnych i chorych prowadzonym przez
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża przy ul. Dojazdowej 3,
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Praktyki studenckie.
W 2020 roku w Dziale Pomocy Środowiskowej pod nadzorem pracownika
socjalnego praktyki studenckie w dwóch terminach (wiosna i jesień) odbył 1 student
z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Poprzez kontakt z klientami pomocy społecznej
praktykant miał możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodzie
pracownika socjalnego. Wzbogacił wiedzę w zakresie środowiskowej pracy
socjalnej, mógł także przekonać się, czy ta specyfika pracy odpowiada jego
wyobrażeniom i oczekiwaniom.
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2. ZESPÓŁ POMOCY USŁUGOWEJ
Istotnym zadaniem obligatoryjnym realizowanym przez Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy w miejscu ich
zamieszkania.
Realizacją powyższych zadań w Ośrodku zajmuje się Zespół Pomocy
Usługowej, w którym w 2020r. pracowało 5 pracowników socjalnych,
wykonujących powierzone zadania w następującej organizacji:
 4 pracowników socjalnych prowadziło postępowania administracyjne
związane z planowaniem różnego rodzaju usług (usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia, specjalistyczne
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem), kierowaniem do DPS, ŚDS,
mieszkań chronionych oraz innych form pomocy wynikających z ustawy o
pomocy społecznej. Ponadto realizowali krótkoterminową pracę socjalną w
wyniku której sprawowali m.in. nadzór nad sposobem realizacji usług.
 1 pracownik socjalny realizował świadczenie pomocy społecznej w formie
pogłębionej pracy socjalnej w odniesieniu do osób starszych (wiek
poprodukcyjny) z terenu całej Dzielnicy Włochy oraz osób
niepełnosprawnych objętych pomocą usługową.
Pracę pracowników socjalnych koordynował kierownik zespołu, pełnił on
również nadzór nad odpowiednim realizowaniem przez pracowników ustawowych
obowiązków. Pracownicy socjalni wykonywali swoje zadania zgodnie z podziałem
pracy na rejony opiekuńcze.
W 2020r. w związku z zagrożeniem epidemicznym, jak również z wejściem
w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r.poz.374)
praca Ośrodka, w tym ZPU została zorganizowana w ten sposób, że pracownicy w
okresie od 17.03.2020r. do 28.05.2020r. oraz od dnia 28.09.2020r. do 31.12.2020r.
otrzymali polecenie pracy zdalnej w miejscu zamieszkania (praca naprzemienna jeden dzień w biurze, jeden dzień zdalnie) zgodnie z miesięcznymi harmonogramami
pracy zdalnej. Pracownicy ZPU zostali podzielni na dwie grupy, które nie spotykały
się, co sprzyjało zachowaniu ciągłości pracy Zespołu. Jednocześnie w trosce o
bezpieczeństwo pracowników socjalnych, jak również podopiecznych Zespołu
(seniorzy i osoby niepełnosprawne) ograniczano do minimum wyjścia w teren. Na
podstawie art. 15o ustawy z 2 marca 2020 r. „z przyczyn związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które
zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby
zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może
nastąpić na podstawie:
1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu
środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), oraz
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2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych,
uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej
ustawy. 1a.”
Zadania Zespołu
W okresie sprawozdawczym, do podstawowych zadań Zespołu Pomocy Usługowej
należało prowadzenie spraw związanych z pomocą osobom starszym i
niepełnosprawnym,
w tym w szczególności:
 rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy
społecznej, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych,


przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji klientów (przeprowadzanie
rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania) w oparciu
o obowiązujące przepisy stanowiące podstawę do wydania rozstrzygnięcia –
przyznania bądź odmowy przyznania pomocy,



realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej w tym pogłębionej pracy
socjalnej oraz poradnictwa socjalnego,
prowadzenie spraw w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania i w ośrodkach wsparcia, specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem,





prowadzenie spraw dotyczących kierowania osób do domów pomocy
społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt,



prowadzenie spraw dotyczących kierowania osób do mieszkań chronionychtreningowych,



prowadzenie spraw dotyczących kierowania osób do Środowiskowych
Domów Samopomocy,



współpraca z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w
zakresie organizacji i koordynacji usług opiekuńczych, w tym określanie
zapotrzebowania na rodzaje, zakres i liczbę godzin usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych,



zapewnienie wykonania decyzji w sprawach świadczeń z pomocy społecznej
w formie usług,
kontrola prawidłowości świadczonych przez podmioty zewnętrzne usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
rozliczanie zrealizowanych usług, tzn. weryfikacja poprawności
dokumentów Wykonawcy usług dotyczących liczby zrealizowanych godzin
usług u poszczególnych świadczeniobiorców,
przygotowywanie co miesiąc dla świadczeniobiorców zobowiązanych do
ponoszenia odpłatności za usługi dokumentów wskazujących wysokość
należnej odpłatności,
prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności za usługi,
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prowadzenie spraw przyznawania zasiłków przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej,



prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym,



wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w godnych warunkach,



opracowywanie projektów i realizacja zadań wynikających ze strategii
rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
obejmujących zakres zadań Zespołu,



realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,



współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których
działalność uzupełnia bądź wspiera formy udzielanej pomocy społecznej,
prowadzenie tablicy informacyjnej Ośrodka w zakresie informacji o
świadczeniach, usługach oraz innych formach pomocy udzielanych w
Ośrodku objętych zadaniami Zespołu.



Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
W 2020r. usługi opiekuńcze realizowane były w oparciu o obowiązujące w
Warszawie (od 1 lutego 2018r.) „Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy”. Dokument ten zawiera m.in. katalog usług
opiekuńczych i usług specjalistycznych ich zakres i czynności, a także wymogi dla
wykonawców oraz kodeks etyczny opiekunek/ów. Ponadto określa wybrane
procedury organizacyjne i administracyjne, związane ze świadczeniem usług oraz
zasady współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrum Usług Społecznych.
CUS, zgodnie ze swoimi kompetencjami przeprowadził postępowania i wybrał
wykonawców wszystkich usług, którzy na podstawie zawartych z CUS umów
realizowali usługi na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, w tym w dzielnicy
Włochy. Środki finansowe na realizację w 2020r. zadania świadczenia usług
opiekuńczych dla mieszkańców Warszawy pozostawały w budżecie CUS. Zespół
Pomocy Usługowej w 2020r. ściśle współpracował z CUS w zakresie organizacji i
koordynacji usług opiekuńczych dla mieszkańców dzielnicy Włochy.
Procesy demograficzne, a szczególnie wydłużanie się życia ludzkiego
sprawiają, że wzrasta ilość osób w podeszłym wieku. Względy zdrowotne oraz
sędziwy wiek powodują, iż w codziennym życiu osoby te potrzebują pomocy innych.
Wzrost liczby starszej ludności w populacji wiąże się więc ze wzrostem
zapotrzebowania na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Nierzadko zdarza się, że rodzina
nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki osobie wymagającej pomocy.
Przyczyny takiego stanu są różnorodne, np. praca zawodowa, inne miejsce
zamieszkania, często poza granicami kraju, a nierzadko także zaniedbanie. Usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania stanowią zatem niezwykle istotną formę pomocy i wsparcia dla
mieszkańców dzielnicy. Usługi te dają osobom chorym, niepełnosprawnym,
niezdolnym do samoobsługi – samotnym lub pozostającym w rodzinach - możliwość
w miarę samodzielnego i godnego życia w miejscu zamieszkania, bez konieczności
umieszczania w domu pomocy społecznej czy zakładzie opiekuńczo - leczniczym.
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Realizacja usług z określonym zakresem czynności ma zatem na celu utrzymanie
sprawności psychofizycznej podopiecznych, podtrzymywanie kontaktów z
otoczeniem oraz propagowanie działań integrujących ze środowiskiem. Zakres
realizowanych usług jest dostosowywany indywidualnie do każdej osoby, ponieważ
jednym z głównych priorytetów jakim kieruje się Ośrodek jest zapewnienie
beneficjentom lepszych warunków życiowych, a co za tym idzie, satysfakcji z
jakości świadczonych usług. Każdorazowo wymiar i zakres usług dostosowany jest
do potrzeb osoby lub rodziny. Dla większości podopiecznych sprawą kluczową jest
zaspokojenie potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem.
Osoby objęte w 2020r. pomocą usługową w dużej mierze korzystały ze wsparcia
w następujących obszarach:
 pomoc w czynnościach dnia codziennego - robienie zakupów, sprzątanie,
przygotowanie i podanie posiłków, zamawianie wizyt lekarskich, pomoc w
załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w regulowaniu opłat związanych z
użytkowaniem lokalu, realizacja recept, itp.,
 pomoc w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny (mycie, kąpanie,
ubieranie, słanie łóżka, itp.),
 zalecona przez lekarza pielęgnacja (dozowanie leków, zapobieganie
powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie).
 w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Cena specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania w 2020r. analogicznie do roku 2019 wynosiła 24,54 zł.
Cena usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w 2020r.
również wynosiła tyle samo, co w roku 2019 tj. 17,53 zł.
Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych miało na celu poprawę funkcjonowania osób wymagających
pomocy osób trzecich, a także rozszerzyło ofertę pomocy świadczonej przez
Ośrodek. Pogarszający się stan zdrowia beneficjentów oraz brak możliwości
zapewnienia opieki ze strony członków rodziny powoduje, że wciąż zgłaszają się
osoby z zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Daje się również zauważyć wzrost
wrażliwości oraz czujności sąsiadów na niewłaściwą opiekę ze strony rodziny lub
brak opieki nad osobami niesamodzielnymi.
W 2020r. wzorem lat ubiegłych, szczególny nacisk położono również na
konieczność kontroli pod względem rzetelności wykonywanych zadań przez
realizatorów usług. Kontrole usług odbywały się w ramach realizowanej pracy
socjalnej (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) i miały na celu zapobieganie
nieprawidłowościom w realizacji usług oraz niezwłoczne ich eliminowanie. Kontrole
odbywały się z wykorzystaniem kwestionariusza Karty kontroli usług i były
ważnym ogniwem monitorowania jakości świadczonych usług, ich zgodności z
ustalonym (podczas wywiadu środowiskowego) wymiarem godzin świadczonych
usług i uzgodnionym zakresem czynności, będącym załącznikiem do decyzji
administracyjnej. W 2020r. w związku z sytuacją epidemiczną (ograniczanie wizyt u
osób szczególnie narażonych na zarażenie wirusem Sars Covid 19) część kontroli
usług odbyła się poprzez rozmowy telefoniczne z osobami objętymi pomocą lub
członkami ich rodzin (w przypadku osób niezdolnych do odbycia rozmowy
telefonicznej).
W 2020r. usługi opiekuńcze świadczyła firma MG Partner Marcin Grzesiak z
siedzibą przy ul. Włościańskiej 15/21 w Warszawie w konsorcjum z KG Partner
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Kamila Grzesiak z siedzibą przy ul. Włościańskiej 15/1 w Warszawie, zaś
specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowała firma MG Partner Marcin Grzesiak z
siedzibą przy ul. Włościańskiej 15/21 w Warszawie. Wykonawcy usług zostali
wyłonieni w wyniku postępowań przetargowych przeprowadzonych przez Centrum
Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
Poniżej przedstawiono zestawienia obrazujące liczbę osób korzystających z
pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczbę
realizowanych godzin, strukturę wieku osób z chorobą psychiczną, strukturę wieku
osób z autyzmem oraz strukturę rodzin korzystających ze specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w
latach 2018 – 2020r.
Tabela Nr 42 – Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych OPS oraz liczba godzin faktycznie
zrealizowanych w latach 2018-2020
2018 rok
2019 rok
2020 rok
Liczba
osób

Liczba
godzin

Usługi
opiekuńcze

115

17505

Specjalistyc
zne usługi
opiekuńcze

35

Liczba Liczba
osób godzin
113+26=

21937

139

4416,5

26+11=
37

Liczba
osób

Liczba
godzin

128+8=

24555,5

136

4687

14+8=

4001,5

22

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W 2020r. pomoc w formie usług świadczonych w miejscu zamieszkania przyznano
150 osobom, z czego 128 osobom przyznano usługi opiekuńcze, 14 osobom
specjalistyczne usługi opiekuńcze (tzw. pielęgnacyjne) a 8 osobom oba rodzajów
usług. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 24555,50 godzin usług
opiekuńczych i 4001,5 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób
korzystających z usług w 2020r. była taka sama jak w 2019r. - 150 osób, ale więcej
osób skorzystało z samych usług opiekuńczych (w 2019r. 113 osób; w 2020 r. 128
osób), niewielkiemu zwiększeniu uległa liczba osób korzystających tylko z usług
pielęgnacyjnych (w 2019r. 11 osób; w 2020r. 14 osób), natomiast znacznemu
zmniejszeniu uległa liczba osób korzystających z obu rodzajów usług ( w 2019r. 26
osób, w 2020r. 8 osób).
Analiza danych dowodzi, iż utrzymujące się wciąż na wysokim poziomie
zapotrzebowanie na pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych jest rezultatem pogarszania się stanu zdrowia mieszkańców dzielnicy.
Członkowie najbliższej rodziny często nie wyobrażają sobie sytuacji, w której
musieliby oddać osobę bliską pod opiekę instytucjonalną np. do domu pomocy
społecznej (zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy placówki są zamknięte dla osób z
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zewnątrz i nie ma możliwości odwiedzin swoich bliskich) i starają się jak najdłużej
zapewnić jej pomoc w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy dzielnicy Włochy
podobnie jak całe społeczeństwo starzeją się i pomoc w formie usług będzie nadal
priorytetowym zadaniem, ważnym do zabezpieczenia.
W 2020r. tylko jeden wniosek o przyznanie usług został rozpatrzony
negatywnie (w związku z brakiem współpracy tj. niemożliwością przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego). Wśród osób korzystających z usług 25 osób nie ponosiło
odpłatności (u 20 osób dochody kształtowały się poniżej kryterium zobowiązującego
do ponoszenia odpłatności, a 5 osób zostało całkowicie zwolnionych z obowiązku
wnoszenia opłat). Pozostałe
osoby wnosiły opłaty za usługi w różnych
wysokościach, wyliczone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVII/843/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2005r. (ze zm.) w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez
m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 882 z późn. zm.) w oparciu o art. 50 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1507 z późn.
zm) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób dorosłych
wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, tj. osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiczne),
upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne poważne zakłócenia czynności
psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń
psychicznych, a osoba taka wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do
życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. W wyjątkowych przypadkach,
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dzieci i młodzieży z
zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć świadczonych przez
inne zobowiązane podmioty. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych
dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy,
wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości zależnej od wysokości dochodu na
osobę w rodzinie, wg zasad określonych w rozporządzeniu. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia
odpłatności na czas określony.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
2020r. , tak jak i w poprzednich latach, świadczone były przez Agencję Służby
Społecznej Kościelak Spółka Jawna, 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa 9. Usługi
realizowane były w wyniku wyłonienia wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym przez Centrum Usług Społecznych. Cena
1 godziny
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi w roku
2019r. wynosiła 35,60 zł, natomiast w 2020r. wynosiła 37 zł.
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Tabela Nr 43 - Liczba przyznanych i zrealizowanych godzin specjalistycznych
usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem na przestrzeni lat 2018-2020
Klienci

Przyznane

Zrealizowane

Przyznane

Zrealizowane

Przyznane

2018 rok

2018 rok

2019 rok

2019 rok

2020 rok

Zrealizowa
ne
2020 rok

Osoby z

526

526

538

537

623

618

0

0

0

0

0

0

105

83

102

91

24

16

631

609

640

628

647

634

chorobą
psychiczną
Osoby
niepełnosprawne
intelektualnie
Osoby z
autyzmem
RAZEM

Źródło: opracowanie własne Ośrodka

Tabela Nr 44 - Struktura wieku osób z chorobą psychiczną w latach 2018-2020
Poniżej
15 lat

15-17
lat

18-30
lat

31-45 lat

46-60
lat

Powyżej
60 lat

RAZEM

Liczba osób
2018 rok

0

0

0

3

1

1

5

Liczba osób
2019 rok

0

0

0

2

2

1

5

Liczba osób
2020 rok

0

0

0

2

3

1

6

Wiek

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr 45 – Struktura wieku osób z autyzmem w latach 2018-2020
Wiek
Poniżej
5-10
11-17 18-24 lat 25-30 Powyżej
5 lat
lat
lat
lat
30 lat
Liczba
osób 2018
rok

1

0

0

0

0

RAZE
M

1
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Liczba
osób 2019
rok

0

1

0

0

0

0

1

Liczba
osób 2020
rok

0

1

0

0

0

0

1

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr 46 – Struktura rodzin – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w latach 2018-2020
Liczba osób
2018 rok

Liczba osób
2019 rok

Liczba osób
2020 rok

Samotnie gospodarujące

5

4

5

Pozostające we wspólnym gospodarstwie

2

2

2

RAZEM

7

6

7

Rodzaj gospodarstwa

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr 47 - Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem na przestrzeni lat 2018-2020
(wg rozporządzenia z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych)
Liczba osób

Osoby z
chorobą
psychiczną
2018 rok

Osoby z
autyzmem
2018 rok

Osoby z chorobą Osoby z
psychiczną
autyzmem
2019 rok
2019 rok

Osoby z chorobą Osoby z
psychiczną
autyzmem
2020 rok
2020 rok

ogółem

5

2

5

1

6

1

korzystających z
pomocy w formie
uczenia się i rozwijania
umiejętności
niezbędnych do
samodzielnego życia

5

2

5

1

6

1

1

0

5

0

6

0

5

2

5

1

6

1

korzystających z usług
pielęgnacyjnych jako
wspieranie procesu
leczenia
korzystających z
pomocy w formie
współpracy ze
specjalistami w zakresie
wsparcia
psychologicznopedagogicznego i
edukacyjno-
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terapeutycznego
Korzystających z
pomocy mieszkaniowej
Dzieci i młodzieży
korzystających z zajęć
rehabilitacyjnych i
rewalidacyjnowychowawczych

3

0

4

0

6

0

0

1

0

1

0

1

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. zrealizowano 634
godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem. W tym okresie objęto pomocą łącznie 7
środowisk (6 osób dorosłych z chorobą psychiczną i 1 dziecko z autyzmem). W
porównaniu z rokiem 2019 liczba osób objętych usługami zwiększyła się o 1 osobę i
tym samym zwiększyła się liczba zrealizowanych godzin usług. Pięć środowisk to
osoby, które prowadziły samodzielne gospodarstwa domowe, natomiast dwie osoby
pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem (pedagog, psycholog, pielęgniarka). Realizacja usług uzależniona
była od przebiegu choroby, aktualnego stanu zdrowia świadczeniobiorców, ich
możliwości psychofizycznych oraz sytuacji życiowej, w tym rodzinnej. Pomoc w
ww. formie realizowana była poprzez systematyczny kontakt osób wymagających
wsparcia z terapeutą w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia, a także pomocy w codziennym funkcjonowaniu – załatwianiu
spraw urzędowych, gospodarowaniu budżetem domowym, poprawie relacji
rodzinnych, monitorowaniu leczenia i kontroli realizacji zaleceń lekarskich,
usprawnianiu. Dziecko objęte ww. pomocą korzystało z zajęć rewalidacyjnowychowawczych. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych stanowiła
wsparcie również dla członków rodzin osób chorych.
W 2020 roku w ramach współpracy w organizowaniu dla mieszkańców
Dzielnicy z chorobą Alzheimera usług opiekuńczych, Ośrodek realizował
Porozumienie Nr 16/DDP/2018 zawarte w dniu 12.01.2018r. z Centrum Alzheimera
z siedzibą przy Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie w sprawie organizowania
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy. W
oparciu o obowiązujące przepisy, Ośrodek wydał 1 decyzję administracyjną dla
osoby będącej mieszkanką dzielnicy, uprawniającą do korzystania ze
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w w/w Domu. Dzienny Dom
Pomocy Centrum Alzheimera funkcjonuje od grudnia 2011r. i jest placówką
wsparcia dziennego przeznaczoną dla mieszkańców Warszawy, u których
zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub/i inny zespół otępienny. Celem działalności
Dziennego Domu Pomocy jest możliwie jak najszersze wsparcie osób chorych i ich
rodzin poprzez stworzenie im bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających
poprawie samopoczucia i podniesieniu poziomu samodzielnego funkcjonowania w
życiu codziennym. W zakres świadczonych usług wchodzą: opieka w godzinach
8.00–16.00, zapewnienie trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
opieka psychologiczna i socjalna. Ponadto oferowane są zabiegi rehabilitacyjne,
prowadzona jest terapia zajęciowa, organizowane są wycieczki oraz opieka
duszpasterska. W zespole Dziennego Domu Pomocy znajdują się: terapeuci
zajęciowi, psycholog, logopeda, rehabilitant, instruktor kulturowo – oświatowy,
pracownik socjalny oraz opiekunowie.
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W okresie sprawozdawczym pracownicy Zespołu Pomocy Usługowej
planowali również usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia tj. w dwóch
Dziennych Domach Pomocy działających na terenie dzielnicy Włochy. W roku 2020
z pobytu w Dziennych Domach Pomocy skorzystało, narastająco 59 osób.
Szczegółowy opis działań Dziennych Domów Pomocy zamieszczono na str. 141
niniejszego sprawozdania. Ponadto pensjonariuszom DDP o niskich dochodach
planowano pomoc finansową na zaspokojenie niezbędnych i podstawowych potrzeb
życiowych takich jak: zakup żywności, leków, odzieży oraz na opłaty związane z
utrzymaniem mieszkania (czynsz, prąd, gaz itp.)
Działania związane z kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej
Działania w kierunku skompletowania dokumentacji celem skierowania osób
niesamodzielnych zwłaszcza seniorów do domu pomocy społecznej odbywają się
wówczas, gdy wsparcie w ramach proponowanych usług w miejscu zamieszkania
osoby nie jest już wystarczające np. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia
powodującego konieczność przyznania usług kompleksowych w systemie
całodobowym. Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagały
zapewnienia całodobowej opieki, kompletowano dokumenty niezbędne do
umieszczenia w domu pomocy społecznej zgodnie z wymogami i przesyłano do
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydawało decyzje o skierowaniu,
odpłatności oraz umieszczeniu (bądź odmowie umieszczenia) w domu pomocy
społecznej.
W ramach powyższych postępowań:
 przeprowadzano wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o
skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 przeprowadzano (bądź występowano o przeprowadzenie) wywiady
środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt
członka rodziny w domu pomocy społecznej,
 przeprowadzano wywiady aktualizujące sytuację życiową u osób
oczekujących na umieszczenie w placówce,
W ramach działań prowadzonych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
prowadzono także szeroko rozumiane poradnictwo informacyjne:
 z zakresu kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki
w państwowych domach pomocy społecznej oraz zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ww. placówkach,
 dotyczących państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej,
 na temat zasad kierowania i umieszczania w zakładach opiekuńczoleczniczych i innych placówkach całodobowej opieki,
 z zakresu form wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i
inne placówki pomocowe z terenu Warszawy.
Tabela Nr 48- Osoby kierowane do domów pomocy społecznej w 2020r.
Tryb kierowania
Na wniosek osoby
Na podstawie
Ogółem
zainteresowanej
postanowienia Sądu
13
6
19
Źródło: opracowanie własne Ośrodka
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W 2020r. zostało wszczętych 13 postępowań o umieszczenie w Domu
Pomocy Społecznej – wszystkie na wniosek strony. 5 wniosków ( z kompletem
dokumentów) zostało przekazanych do innych Ośrodków (OPS Dzielnicy Mokotów,
OPS Dzielnicy Ochota, OPS Dzielnicy Praga, MOPS w Pruszkowie ) do
rozpatrzenia zgodnie z właściwością terytorialną (osoby składające wnioski miały
stałe zameldowanie lub ostatni stały meldunek w tych dzielnicach/ mieście ), 8
wniosków było rozpatrywanych w OPS Włochy, z czego w trakcie prowadzonego
postępowania 1 osoba złożyła rezygnację z ubiegania się o miejsce w DPS, 2 osoby
otrzymały wydane przez WCPR decyzje odmowne umieszczenia w placówce, 5
osobom WCPR wydał pozytywne decyzje kierujące do zamieszkania w DPS, z
czego 1 osoba już zamieszkała w Domu, a pozostałe 4 osoby oczekują na wolne
miejsce w placówce do której zostali skierowani decyzją WCPR. W 2020r. w
Domach Pomocy Społecznej zamieszkało jeszcze 7 mieszkańców naszej Dzielnicy i
były to osoby w stosunku do których procedura kierowania do DPS rozpoczęta była
w poprzednich latach (w tym 6 osób kierowanych na podstawie postanowienia
Sądu). W Sądzie toczą się obecnie jeszcze 2 postępowania (rozpoczęte w końcu
2019r.) o umieszczanie w DPS bez zgody strony.
W 2020r. w porównaniu z rokiem 2019 znacznie zmniejszyła się liczba osób
chcących zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej, była jednak na takim poziomie,
jak w 2018r. (13 wniosków).W 2019r. było wszczętych 26 postępowań na wniosek
strony, a w 2020r. - 13. W 2020r. nie było wniosków kierowanych do Sądu. Na
mniejsze zainteresowanie skierowaniem do DPS niewątpliwie miała duży wpływ
sytuacja epidemiczna. Zarówno osoby niesamodzielne/ seniorzy, którzy wymagali
całodobowego wsparcia i pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego,
jak i ich bliscy argumentowali, że w swoich domach czują się bezpieczni, mniej
narażeni na zarażenie wirusem i mają kontakt z rodziną, więc wolą pozostać w
środowisku. Niektórzy z seniorów (lub ich rodziny) argumentowali, że przed
podjęciem decyzji o zamieszkaniu w DPS chcieliby taką placówkę odwiedzić,
poznać warunki, co w ubiegłym roku , raczej było niemożliwe.
W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni Zespołu Pomocy
Usługowej zajmowali się również prowadzeniem spraw dotyczących pobytu w
dziennych ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz
osób z niepełnosprawnością intelektualną tj. Środowiskowych Domach
Samopomocy. W 2020r. 10 mieszkańców dzielnicy Włochy objętych było taką
formą wsparcia, w placówkach znajdujących się na terenie innych dzielnic
Warszawy. Uczestnicy zajęć otrzymywali w Domach wsparcie w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych, pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym i
społecznym, możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze rehabilitacyjnym i
terapeutycznym, które miały pozytywny wpływ na poprawę jakości życia
uczestników terapii oraz prowadziły do ich usamodzielniania.
Mieszkania chronione - treningowe
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w 2020r. wydał 4 decyzje
administracyjne przyznające 3 osobom świadczenie niepieniężne w formie pobytu w
mieszkaniu chronionym – treningowym: 2 osobom, będącym uczestnikami Projektu
„Czas dorastania na pobyt w mieszkaniu przy ul. Narbutta 53/2 w Warszawie.
Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną” realizuje Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
Downa Bardziej Kochani oraz 1 osobie decyzję na pobyt w mieszkaniu przy Al.
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Solidarności 93/14 w Warszawie, prowadzonym przez Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych m.st. Warszawy w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System
Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014 – 2020.
Lokatorzy mieszkania chronionego to osoby niepełnosprawne intelektualnie
lub chore psychicznie/doświadczające kryzysu psychicznego, które pod nadzorem
trenerów uczą się żyć samodzielnie. Mieszkańcy sami robią zakupy, przygotowują
posiłki, zmywają naczynia, piorą, prasują, sprzątają mieszkanie, dbają o swoją
higienę. Pobyt w mieszkaniu treningowym daje tym osobom wiele nowych
umiejętności, ale też uczy je odpowiedzialności oraz współpracy, która zazwyczaj
przychodzi im bardzo ciężko. Pobyt w mieszkaniu chronionym – treningowym to
także sprawdzian, czy dana osoba z upośledzeniem intelektualnym bądź będąca w
kryzysie psychicznym jest na tyle samodzielna, aby móc funkcjonować bez wsparcia
np. rodziny.
Pogłębiona praca socjalna
W 2020r. pomocą w formie pogłębionej pracy socjalnej realizowanej przez
Zespół Pomocy Usługowej narastająco objętych było 16 środowisk (w tym 18 osób).
Osoby te równolegle korzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania lub w Dziennym Domu Pomocy, bądź innej
pomocy Ośrodka. Do pracy w formie pogłębionej pracy socjalnej zostały skierowane
głównie z powodów:
 konieczności otrzymania wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek,
 występowania niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, poczucie
osamotnienia, brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia
perspektyw, lęk przed przyszłością) wynikające z braku akceptacji swojej
trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej,
 bezradności w załatwianiu spraw urzędowych,
 trudności w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz innymi
instytucjami,
 problemów w zakresie dbałości o higienę (wynikających z obniżonego stanu
emocjonalnego np. depresji, choroby psychicznej, niepełnosprawności,
trudnych warunków mieszkaniowych),
 problemów podopiecznego w relacjach z rodziną oraz trudności rodziny w
opiece nad osobą niepełnosprawną,
 problemu uzależnienia od alkoholu,
W pracy socjalnej wykorzystywano różne techniki i metody w celu
rozwiązywania trudnych sytuacji w jakich znaleźli się podopieczni. Stosowano
m.in. metodę pracy z indywidualnym przypadkiem oraz metodę organizowania
środowiska.
Metoda indywidualnego przypadku polegała na bezpośrednim oddziaływaniu
na podopiecznego poprzez otoczenie go opieką, wsparciem oraz bieżącym
rozwiązywaniu zgłaszanych problemów (przy współudziale podopiecznego).
Prowadzone działania miały na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wspieranej
osoby oraz mobilizację do podjęcia starań o wyjście z trudności, podjęcia starań o
poprawę jakości życia, na miarę możliwości psychofizycznych.
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Metoda organizowania środowiska polegała na współpracy i koordynacji
działań instytucji i organizacji istotnych do zaspokajania potrzeb osoby lub rodziny.
Przedstawieniu osobie/rodzinie różnorodnych form życia lokalnego, mobilizowanie
do korzystania ze wsparcia lokalnego np. Dziennego Domu Pomocy.
Praca socjalna prowadzona była zgodnie z przyjętymi etapami:
 diagnoza sytuacji,
 wyznaczanie celów współpracy,
 opracowanie planu działania,
 realizacja planu działania,
 ocena realizacji planu działania.
Działania podejmowane w ramach pogłębionej pracy socjalnej polegały na:
 pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych tj. pomocy
w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego,
 pomocy w przygotowywaniu wniosków do Sądów, monitorowaniu
postępowań sądowych, kontaktowaniu się z komornikami i pełnomocnikami
z urzędu,
 pomocy w uzyskaniu lokali socjalnych, zamianie mieszkania itp.,
 poradnictwie w zakresie przysługujących świadczeń i uprawnień np.
świadczeń rodzinnych, świadczenia uzupełniającego tzw. 500+, ustalenia
stopnia niepełnosprawności, dodatku mieszkaniowego, ulg i uprawnień dla
seniorów i osób niepełnosprawnych itp.,
 podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku zgłoszenia zagrożenia
zdrowia i życia osoby,
 udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych poprzez kontakt i
współpracę z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych,
wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania
podopiecznego np. wskazywaniu instytucji zajmujących się problematyką
będącą źródłem trudności,
 pomocy w zakupie lub uzyskaniu odzieży,
 pomocy w zakupie sprzętu domowego np. pralki, lodówki, piecyka itp.,
 pomocy w załatwianiu innych usług i napraw,
 prowadzeniu rozmów wspierających, które miały na celu zmniejszanie lub
eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych, lęku przed
przyszłością, poczucia pustki, frustracji, braku poczucia przydatności
społecznej, braku bezpieczeństwa, (szczególnie ważne w okresie epidemii),
 prowadzeniu rozmów wspierających z rodziną podopiecznego, w zakresie
problemów w opiece nad osobą niepełnosprawną,
 prowadzeniu rozmów motywujących do większej dbałości o higienę i wygląd
zewnętrzny,
 prowadzeniu rozmów motywujących do systematycznej kontroli lekarskiej i
stosowania się do zaleceń lekarskich,
 pomocy w zorganizowaniu pomocy prawnej – wskazywanie instytucji
udzielających bezpłatnych usług prawnych, ustalanie terminów wizyt na
prośbę podopiecznego, reprezentowanie itp.
 pomocy w zorganizowaniu pomocy psychologicznej – współpraca z Działem
Pomocy Specjalistycznej OPS, ustalanie terminów wizyt z psychologiem na
prośbę podopiecznego,
 pomocy w racjonalnym gospodarowaniu zasobami pieniężnymi.,
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prowadzeniu rozmów motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia,
pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz urzędami - wspólne
wyjścia, reprezentowanie interesów podopiecznego, pomocy w wypełnianiu
dokumentów itp.

Praca socjalna jest jedną z bardzo ważnych, ale i pracochłonnych form pomocy,
a jednocześnie najbardziej niewymiernym elementem działań podejmowanych
wobec osób i rodzin. Pracownik socjalny realizujący pogłębioną pracę socjalną, w
sposób profesjonalny, zgodny z etyką zawodową starał się pomóc w rozwiązywaniu
problemów, zmieniać negatywne postawy i wskazywać sposoby wyjścia z trudnej
sytuacji. Trudno jest jednak w krótkim czasie oszacować rezultaty pracy socjalnej
m.in. z powodu długofalowości podejmowanych działań, złożoności problemów, a
także zdarzających się powrotów do dysfunkcji, w szczególności u osób
uzależnionych i z zaburzeniami psychicznymi.
Współpraca z innymi instytucjami
Pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Usługowej wykonując obowiązki
służbowe w 2020r. współpracowali m.in. z:
















Urzędem Dzielnicy Włochy (Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział
Zasobów Lokalowych, Ewidencji Ludności, Zespół świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych),
ZGN Warszawa Włochy,
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
ZUS,
KRUS,
Sanepidem
Sądami,
Urzędami Skarbowymi,
Narodowym Funduszem Zdrowia,
Komornikami,
RWE Polska,
Innogy Polska S.A,
PGNiG
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy:
- Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna ul. Janiszowska 15
(Przychodnia POZ, współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi),
- Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna ul. 1-Sierpnia 36a (Przychodnia
POZ, współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi),
- Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna ul. Szybowcowa 4 (Przychodnia
POZ, współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi),
- Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna ul. Cegielniana 8 ( Przychodnia
POZ
oraz
Specjalistyczne:
Okulistyczna,
Dermatologiczna,
Ginekologiczna, Zdrowia Psychicznego, współpraca z pielęgniarkami
środowiskowymi),
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-

 Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota:
Przychodnią Rejonowo-Specjalistyczną ul. Skarżyńskiego 1 (Zdrowia
Psychicznego, Chirurgiczną, Poradnia Neurologiczna),
innymi warszawskimi placówkami służby zdrowia: Mazowieckim Centrum
Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o Szpitalem Chirurgii Urazowej ul. Barska 16/20
(Poradnią Urazowo-Chirurgiczną), Samodzielnym Publicznym Centralnym
Szpitalem Klinicznym ul. Banacha 1 (pielęgniarką społeczną).

Pozostała działalność Zespołu Pomocy Usługowej
W ramach dodatkowych działań zmierzających w kierunku wsparcia osób
korzystających
ze
świadczeń
pomocy
społecznej
pracownicy
ZPU
współuczestniczyli w zorganizowaniu projektu „Szlachetna Paczka”.
Realizacja usług w 2020r. cechowała się dużą zmiennością i spowodowana była
m.in. zagrożeniem epidemicznym. W pierwszych miesiącach epidemii (marzec maj) dało się zauważyć znaczny spadek liczby zrealizowanych godzin usług, z uwagi
na rezygnację z tej formy pomocy (obawa przed kontaktami z osobami, które bywają
w wielu środowiskach i mogą stanowić potencjalne źródło zarażenia wirusem) bądź
ograniczeniem liczby świadczonych godzin usług. Wskazać należy, że zakres
sprawowanych usług często sprowadzał się tylko do wykonywania czynności, które
minimalizowały kontakt z opiekunką (tj. często rezygnowano z usług dotyczących
prac porządkowych w mieszkaniu, a korzystano tylko z pomocy w formie
dostarczenia ciepłego posiłku, zrobienia zakupów lub dokonania opłat). W okresie
letnim pewna grupa osób zrezygnowała z pomocy usługowej, gdyż opiekę przejęła
rodzina (urlopy rodziny). Od ok. połowy października dało się zauważyć ponownie
duże zainteresowanie usługami w miejscu zamieszkania, było to związane również z
Programem „Wspieraj Seniora”. Seniorzy, którzy dzwonili na dedykowaną im
infolinię, byli informowani o możliwości korzystania (oprócz pomocy
wolontariuszy), również
z pomocy usługowej, część z tych osób została
świadczeniobiorcą usług.
Pomoc w formie usług świadczonych w miejscu zamieszkania jest bardzo
ważnym zadaniem mającym na celu zapewnienie niesamodzielnym mieszkańcom
dzielnicy (z racji wieku lub stanu zdrowia) lepszych warunków życia, wymaganej
pomocy i opieki oraz jak najdłuższe utrzymanie ich w miejscu zamieszkania.
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3. DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
Ośrodki Pomocy Społecznej są realizatorem polityki społecznej ukierunkowanej na
tworzenie warunków do budowania zintegrowanego i efektywnego systemu
zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z elementów tego
systemu jest stałe zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, z którego
mogą korzystać osoby oraz całe rodziny wymagające takiego wsparcia. Realizacja
poradnictwa specjalistycznego wynika przede wszystkim z zapisu art. 46 w ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
„1.Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne,
jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany
dochód.
2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów.
3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania,
profilaktyki i terapii.
4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania
rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz
problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.”
Poradnictwo specjalistyczne można rozpatrywać w dwóch aspektach: jako system o
określonej strukturze organizacyjnej, którego zadaniem jest wychodzenie naprzeciw
różnorodnym problemom osób/rodzin znajdujących się w określonych
uwarunkowaniach psychosocjalnych oraz jako specyficzne czynności podejmowane
przez specjalistów pomagających osobom przeżywającym problemy. Podejmując
próbę systematyzacji wiedzy o specjalistycznej działalności poradniczej należy
zwrócić uwagę na podstawowe pojęcia związane z tym swoistym obszarem
wspierania osób i rodzin:
1.Poradnictwo specjalistyczne to specyficzna praca profesjonalistów ukierunkowana
na pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych
przeżyć osoby zgłaszającej się po pomoc. Specjalista pracuje na rzecz osoby
pomagając jej w zmianie zwyczajowego sposobu myślenia, postaw, sposobu
podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, tak aby maksymalizować
konstruktywne wykorzystanie własnego potencjału i minimalizować niesprzyjające
warunki środowiskowe, co w efekcie ma prowadzić do wzrostu szansy na
przezwyciężenie problemu.
2.Podstawowym celem realizacji poradnictwa specjalistycznego jest poprawa jakości
życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój i optymalizacja poczynań
związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego,
rodzinnego, zawodowego, itp.
3.Istotą porady jest tworzenie warunków do odzyskania lub uzyskania przez
człowieka potrzebującego możliwości samodzielnego rozwiązywania problemu,
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podjęcia właściwych decyzji i ich realizacji, a także unikania w przyszłości działań,
które prowadzą do problematycznej sytuacji życiowej.
Duża grupa osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy to środowiska dotknięte wielorakimi, często nakładającymi się
problemami (niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, bezrobocie, samotne
rodzicielstwo, długotrwała choroba) lub znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji, takiej jak przemoc w rodzinie. Wyżej wymienione sytuacje wymagają
długofalowych działań zarówno w formie zintensyfikowanej pracy socjalnej, jak
również poradnictwa specjalistycznego oraz współpracy wielu instytucji i
organizacji. W ramach prowadzonych
działań
na rzecz ustalenia formy
oddziaływań pomocowych dokonywana jest min. pogłębiona diagnoza, udzielane są
porady psychologiczne i rodzinne, prowadzona jest terapia indywidulana i par,
interwencja kryzysowa.
Ośrodki Pomocy Społecznej są realizatorem polityki społecznej ukierunkowanej na
tworzenie warunków do budowania zintegrowanego i efektywnego systemu
zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z elementów tego
systemu jest stałe zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego z którego
mogą korzystać osoby oraz całe rodziny wymagające takiego wsparcia.
Odbiorcami oferty pomocowej realizowanej w ramach Działu są w większości
rodziny zamieszkujące na terenie Dzielnicy Włochy, dzieci, młodzież oraz osoby
prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.
W ramach działu w 2020 r. zatrudnionych było 11 pracowników (8 pełnych etatów i
¼ etatu ) z czego 6 w pełnym wymiarze godzin (w tym kierownik Działu), a 4 w
wymiarze ½ etatu, 1 osoba w wymiarze ¼ etatu. Kadra merytoryczna działu składała
się z następujących osób:
1
2

kierownik 1 etat;
specjalista pracy z rodziną 1/2 etatu;
3 psycholog/ konsultant ½ etatu ;
4 psycholog ½ etatu ;
5 konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego 1 etat ( do X 2020r)
6 starszy specjalista pracy socjalnej 1 etat
7 starszy specjalista pracy socjalnej 1 etat
8 specjalista pracy socjalnej 1 etat
9 asystent rodziny 1 i 3/4 etatu
Realizowane zadania merytoryczne Działu związane były z następującymi
obszarami pracy:
1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom: w tym poradnictwo
specjalistyczne w szczególności psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne i
rodzinne, realizowane min. poprzez:
1
2

poradnictwo psychologiczne;
specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych ;
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prowadzenie zajęć grupowych z określonymi grupami klientów ;
poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną;
udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym;
diagnozowanie, profilaktykę i terapię osób i rodzin które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych;
7 poradnictwo obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym
problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych;
8 prowadzenie spraw z zakresu interwencji kryzysowej w tym :
- udzielanie bez zbędnej zwłoki specjalistycznej pomocy psychologicznej,
terapeutycznej, praca interwencyjna specjalistów w środowisku;
3
4
5
6

2. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w
tym:
1
2

prowadzenie poradnictwa psychologicznego, konsultacji i interwencji;
realizacja działań terapeutycznych i wsparciowych dla osób doznających
przemocy i osób stosujących przemoc;
3 prowadzenie działań pomocowych oraz monitoring rodzin w ramach
realizacji procedury NK;
4 udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, pracach grup roboczych.
3. Organizacja pracy z rodziną w odniesieniu do zapisów Ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. poprzez następujące
formy oddziaływania:
- asystenci rodziny (realizacja resortowego programu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej na 2014r – Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej);
- usługi dla rodzin z dziećmi;
- praca z rodziną biologiczną.
- rodziny wspierające
4. Długoterminowa praca socjalna
5. Pozostała działalność
Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym min.
poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, terapeutyczne,
pedagogiczne i rodzinne.
Zadanie to realizowane było przez specjalistów z działu, tj. dwóch psychologów,
specjalistę pracy z rodziną, konsultanta ds. poradnictwa specjalistycznego.
Pomoc psychologiczna (osoby realizujące zadanie – 2 - psychologów na ½ etatu,
od listopada 2020r - 3 psychologów)
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W zakresie merytorycznym pomoc psychologiczna przyjmowała następujące formy
uzależnione od rodzaju zgłaszanych problemów:
- poradnictwo wychowawcze dla rodziców (problemy w relacjach rodzice-dziecko);
- konsultacje par i małżeństw;
- konsultacje indywidualne dla osób w kryzysie życiowym;
- psychoterapię indywidualną.
- poradnictwo dla seniorów,
-interwencję kryzysową,
Osoby korzystające z pomocy psychologicznej w Dziale Pomocy Specjalistycznej
uczestniczyły w następujących konsultacjach psychologicznych:
1) spotkania indywidualne trwające 50 minut;
2) spotkania rodzinne lub małżeńskie trwające 60-90 minut.
Na indywidualne spotkania do psychologa osoby zgłaszały się samodzielnie bądź
kierowane były przez pracowników socjalnych, pracowników innych służb.
Najczęściej zgłaszane problemy w ramach spotkań indywidualnych i rodzinnych
dotyczyły: problemów w relacji małżeńskiej lub partnerskiej, problemów w
komunikacji interpersonalnej między członkami rodzin, nieumiejętność poradzenia
sobie w sytuacjach trudnych jak, np.; pandemia Covid 19, śmierć osoby bliskiej,
problemy egzystencjalane, trudności związane z pracą, kłopoty wychowawcze,
problemy lub zaburzenia intrapsychiczne, depresja ,lęki, problemy w komunikacji i z
samooceną. W roku 2020 nadal dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje i
terapie indywidualne dla osób dorosłych. Kontynuowane były również terapie z lat
poprzednich. Osoby, które uczestniczyły w terapiach w latach ubiegłych i obecnie
kontynuują proces terapeutyczny zdecydowanie więcej czasu poświęcały już na
dbanie o utrwalenie nabytych umiejętności oraz utrwalały wiedzę teoretyczną w
zakresie kompetencji emocjonalnych. Rok 2020 stanowił przewagę stałych terapii
podjętych we wcześniejszych latach, ale też zaobserwowano wzrost liczby nowych
klientów.
Z pomocy psychologa w okresie sprawozdawczym skorzystało 87 osób w tym 20
osób to seniorzy (w tym 186 członków rodzin), w zeszłym roku 51osób (w tym
123 członków rodzin). Przeprowadzono 711 indywidualnych konsultacji
psychologicznych dla osób dorosłych, w tym seniorów (w zeszłym roku 587).
Prowadzona była także praca terapeutyczna z 5 parami (odbyło się 12 spotkań
terapeutycznych w tym 2 konsultacje jednorazowe).
W omawianym okresie psycholog przeprowadził również:
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- 9 konsultacji - interwencji w środowisku (wyjścia z pracownikiem socjalnym do 9
rodzin, 21 członków rodziny).W zakresie merytorycznym pomoc psychologa
przyjmowała następujące formy:
- wsparcie psychologiczne w środowisku.

- konsultacje diagnostyczne dotyczące funkcjonowania osoby,
- zagrożenie zdrowia i życia małoletnich (zgłoszenia o przemocy w rodzinie).
Psycholog wspierał także merytorycznie asystentów rodzin i pracowników
pogłębionej pracy socjalnej w trudnych sprawach w pracy z rodziną – poprzez
wspólne omawianie przypadków. Takie spotkania dawały możliwość poszerzenia
perspektywy w patrzeniu na rodzinę, przyjrzenia się mechanizmom funkcjonującym
w rodzinach, które z nich pracują na rzecz zmiany, a które ją stabilizują w celu
utrzymania homeostazy oraz ustalenia nowych kierunków pracy i wymiany
doświadczeń. W celu nadania struktury psycholog zaproponował, a potem za zgodą
i wyrażeniem gotowości przez pracowników zorganizował spotkania zespołu
pracowników pogłębionej pracy socjalnej celem omawiania przypadków rodzin, z
którymi pracują i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wstępnie
zaplanowano, że spotkania będą się odbywały 2 razy w miesiącu. Z powodów
organizacyjnych nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych spotkań. W
2020r odbyło się sześć takich spotkań.
Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w kraju w marcu 2020r. spowodowała,
że prowadzenie psychoterapii w gabinecie, w kontakcie bezpośrednim było
ograniczone. Po ogłoszeniu stanu epidemii w kraju, spotkania z psychologiem, które
odbywały się w gabinecie prowadzone były z zachowaniem reżymu sanitarnego,
jednak rozwój

pandemii koronawirusa w

kraju spowodował, że spotkania

stacjonarne z pacjentami odwołane zostały na kilka tygodni. Stali klienci, z którymi
nie można było spotkać się w gabinecie mieli jednak zaproponowaną możliwość
kontynuowania terapii w formie online (rozmowy telefoniczne albo rozmowy za
pośrednictwem Skypa).
Wskazać należy, że okres pandemii przyczynił się do uruchomienia (innych niż do
tej pory) form pomocy terapeutycznej. Psycholodzy w swojej pracy korzystali ze
Skypa i ta forma prowadzenia terapii cieszyła się zaraz po klasycznej formie
udzielania pomocy - czyli gabinetowej - znacznym zainteresowaniem. Ze względu na
zachowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego i w momencie pogorszenia się
stanu zdrowia pacjentów, mogli oni bez problemu i bez straty sesji terapeutycznej
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korzystać z pomocy udzielanej przez Skypa. Kolejną formą pomocy, która została
wdrożona, były sesje lub konsultacje udzielane przez telefon. Z tej formy pomocy
korzystali głównie seniorzy i osoby o sporym natężeniu lęku, które nie akceptowały
konsultacji przez Skype, a nie mogły uczestniczyć w sesjach gabinetowych.
W związku z sytuacją pandemii psycholog prowadził również dyżur telefoniczny dla
mieszkańców dzielnicy Włochy, którzy doświadczali trudnych emocji, nie mogli
sobie poradzić w sytuacji pandemii, izolacji czy kwarantanny. Ogółem takich
rozmów w minionym roku przeprowadzono 117 z 50 osobami.
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Powyższe informacje były publikowane w mediach społecznościowych
Okres epidemii u części osób, które preferowały kontakt osobisty bądź nie
miały warunków do odbywania konsultacji online lub telefonicznych powodował
podjęcie decyzji o zawieszeniu spotkań z psychologiem lub rezygnację z procesu
terapeutycznego.
W tym jakże trudnym okresie zaobserwowano nasilenie się konsultacji o tematyce
egzystencjonalnej, zwłaszcza u osób starszych, które zdecydowanie bardziej
obawiały się o własne zdrowie czy życie.
W celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców psycholog napisał również tekst
na stronę Fb MAL na temat radzenia sobie z emocjami w trudnej sytuacji jaką jest
izolacja w sytuacji pandemii.
Od czterech lat, cyklicznie psycholog/konsultant prowadzi także wykłady
tematyczne dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy przy ul. Robotniczej 15
oraz ul. Potrzebnej 10. Odbywały się one we wtorki (dla obu grup pensjonariuszy),
mniej więcej raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące z wyłączeniem okresu wakacji.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Osoby uczestniczące w tych spotkaniach
chętnie brały udział w dyskusjach, w których mogły podzielić się swoim
doświadczeniem życiowym czy przemyśleniami.
Wykłady były profilowane, zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych.
Pomimo epidemii udało się zrealizować wykłady tematyczne dla podopiecznych
Dziennych Domów Pomocy. W sumie odbyło się 6 spotkań z psycholożką, po 3
spotkania na każdy Dzienny Dom Pomocy. Ze względu na specyficzny okres i w
trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników, podział na grupy przebiegał
inaczej niż do tej pory. Jedna grupa stanowiła maksimum 5-6 osób (w latach
ubiegłych jedna grupa stanowiła 10-20 osób). Motywem przewodnim wszystkich
spotkań było to, jak radzić sobie z lękiem o własne zdrowie, jak wzmacniać
odporność organizmu oraz prowadzone były ćwiczenia oddechowe, które stanowiły
element prozdrowotny.
W ramach współpracy z Zespołem ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym,
przez cały okres nie objęty restrykcjami epidemiologicznymi, psycholog
kontynuował także „Otwarte wykłady psychologiczne” kierowane w dużym stopniu
do seniorów i dorosłych mieszkańców dzielnicy. Wykłady odbywały się w MAL co
dwa tygodnie, we wtorki i trwały średnio 1.5 h. Po wykładach seniorzy mogli jeszcze
skorzystać z indywidualnych konsultacji. Ogółem odbyło się 30 konsultacji.
Tematyka wykładów była holistyczna i dotyczyła między innymi; snu, stresu,
prawidłowego odżywiania, prawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym pamięci,
relacji rodzinnych, kłamstwa, ciekawostek naukowych. Dodatkowo, w ramach
profilaktyki prozdrowotnej seniorzy mogli skorzystać z ćwiczeń relaksacyjnych i
oddechowych. W sumie odbyło się 10 wykładów. Nadmienić należy, że podjęto
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próby zorganizowania dla seniorów wykładów online. Niestety nie przyniosły one
oczekiwanych efektów gdyż seniorzy mieli problem z nauczeniem się odbioru
transmisji wykładów w tej formie.

1.„Otwarte wykłady psychologiczne”.
Ponadto w ramach współpracy z Zespołem ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym psycholożka uczestniczyła w spotkaniach „Caffe Senior” jako gość
specjalny, raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od zapotrzebowania.
Spotkania miały formę zarówno warsztatów, jak i wykładów.
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2.„Caffe Senior” - wykład o perukarstwie w plenerze.

3.„Caffe Senior” - warsztat, praca nad emocjami poprzez kolory.

4.„Caffe Senior” - warsztat, praca nad emocjami poprzez dzieła sztuki.
Początek epidemii, przełom marca i kwietnia 2020r., przyczynił się do podjęcia
innej formy kontaktu z klientem z wykorzystaniem mediów społecznościowych Fb
MAL. W ramach profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałaniu stanom lękowym
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psycholog wraz z konsultantką ds. współpracy ze społecznością lokalną nakręciły
dwa odcinki filmu o tym jak radzić sobie z lękiem, oraz zainicjowały i opracowały
kolejny projekt tzw. „Słuchowiska psychologiczne”. Podstawą do podjęcia takiej
inicjatywy była wielogodzinna analiza prac naukowych, artykułów z zakresu
komunikacji za pośrednictwem mediów, analiza doświadczeń innych psychologów,
którzy posługują się różnego rodzaju przekazami medialnymi i różnym sposobem
komunikowania się, w zależności od odbiorcy (oto niektóre z prac odnośnie mediów,
na których powstała baza merytoryczna słuchowiska; „Rozumienie przekazu
audiowizualnego zawierającego tekst taśmowy” A. Trojanowska., P. Francuz.
Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL., Kompetencje informacyjne i
kompetencje medialne wobec procesów zarządzania uwagą masowej publiczności”
M. Chyliński UO., Planowanie i realizacja przekazu medialnego w praktyce” A.
Grant., „Typy współczesnych przekazów medialnych. Edukacja medialna. I wiele
innych opracowań).Słuchowisko prezentowane było raz na tydzień, trwało od 30 do
45 minut, w zależności od podjętej tematyki. Od kwietnia do końca grudnia 2020r ( z
wyłączeniem okresu wakacyjnego, świąt i nieprzewidzianych zdarzeń losowych)
powstało 29 odcinków. Słuchowisko cieszyło się sporym zainteresowaniem i
posiadało stałych, systematycznych odbiorców.

Słuchowisko psychologiczne pt. „Poprawianie urody, kiedy powiedzieć sobie stop”.
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Film pt.”Jak radzić sobie z lękiem”.

Ponadto psycholożka nakręciła film z ćwiczeniami, które można wykonywać
w domu w okresie epidemii.

Ćwiczenia pobudzające układ odpornościowy.

W okresie od maja do końca września 2020r stworzono kolejny projekt
prozdrowotny „Ale ziółko”, krótkie filmy o ziołach i ich właściwościach korzystnych
dla zdrowia. Filmiki puszczane były również na stronach Fb MAL w weekendy.
Omówione były między innymi takie zioła jak; lawenda, oregano, pokrzywa, babka
zwyczajna i lancetowa, carry, mięta, wiesiołek. Była również mowa o
właściwościach octów.
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Zajawka z konkursu „Ale ziółko”

Przykład zdjęć ziół omawianych w audycjach pt. „Ale ziółko”

Zioło wrzos

Zioło oregano

Zioło wiesiołek

Ponadto przeprowadzono :
- wywiad z najlepszą polską instruktorką gimnastyki słowiańskiej Panią Anną
Wrzesińską, (która napisała pierwszą w Polsce książkę o gimnastyce słowiańskiej) w
którym przedstawiono podstawowe informacje o gimnastyce,
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Anna Wrzesińska – instruktorka gimnastyki słowiańskiej

- wywiad z artystką sztuki fotograficznej Panią Małgorzatą Jasińską o tym, jak
pasja wpływa prozdrowotnie na organizm,

Małgorzata Jasińska – artystka
Wyżej opisane, podjęte działania miały posłużyć przeciwdziałaniu stanom
lękowym, osamotnieniu, walce o dobre zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców
dzielnicy. Miały również na celu uświadomienie mieszkańcom, jak ważne jest
dbanie o zdrowie psychiczne poprzez realizację własnych pasji.
Pomoc pedagogiczna
W zakresie merytorycznym pomoc pedagogiczna była realizowana w wymiarze 20h
tygodniowo i przyjmowała następujące formy:
- poradnictwo wychowawcze dla rodziców (problemy w relacjach rodzice-dziecko)
- pomoc pedagogiczna kierowana do dzieci w wieku od 6 do 15 r.ż :




mających trudności w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia),
które straciły motywację do nauki,
pragnących budować swoją wiarę we własne możliwości,
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chcących rozwijać swoją pozytywną relację z rówieśnikami,
pragnących nauczyć się efektywnego wykorzystania czasu na naukę i
organizację czasu wolnego.
W ramach prowadzonych działań udzielono 149 konsultacji pedagogicznych dla 13
dzieci i jednej osoby dorosłej w zakresie występowania problemów rodzinnych
(trudności szkolnych i wychowawczych dzieci, sytuacji kryzysowych) poprzez:
1) przeprowadzenie wstępnej diagnozy,
2) zbudowanie planu pracy z dzieckiem i rodziną,
3) wstępne przygotowanie do pracy z dzieckiem i rodziną,
4) udzielanie konsultacji pedagogicznych w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb; (minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych dzieci, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy dzieciom w
środowisku rodzinnym, pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci),
5) ewaluację pracy pedagogicznej.
Prowadzono stałe interdyscyplinarne konsultacje z psychologiem i innymi
specjalistami dotyczące rodzin.
Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020r. i w dalszej
konsekwencji wprowadzenie nauki zdalnej wpłynęło na znaczne ograniczenie i
zmniejszenie prowadzonych konsultacji stacjonarnie, w związku z powyższym
konsultacje odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, a niektórym starszym
dzieciom zaproponowano konsultacje w trybie online, przy pomocy Skype.
Pomoc terapeutyczna
Pomoc terapeutyczna to spotkania pomiędzy terapeutą a klientem znajdującym się w
szczególnie trudnym
miejscu i sytuacji w swoim życiu. Towarzyszy im
atmosfera życzliwości, empatii, wzajemnego zaangażowania,
uważnego
doświadczania. Ważnym elementem terapii jest określone miejsce, w którym
odbywa się sesja i czas jej trwania.
Pomoc terapeutyczna dla osób dorosłych
Osoby korzystające z pomocy terapeutycznej uczestniczyły w następujących
konsultacjach:
- spotkania indywidualne trwające 50 min.;
- spotkania rodzinne, małżeńskie trwające od 60 min. do 90 min.;
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W zakresie merytorycznym pomoc terapeutyczna przyjmowała następujące formy:
1 terapia indywidualna;
2 terapia par lub małżeńska;
3 terapia rodziny;
4 poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych i młodzieży;
5 poradnictwo wychowawcze dla rodziców (kłopoty edukacyjne dzieci,
kłopoty w relacjach rodzic-dziecko, zaburzenia zachowania, zaburzenia
emocjonalne);
6 konsultacje rodzinne;
7 konsultacje indywidualne dla osób w kryzysie życiowym;
8 terapia dla młodzieży,
10 terapia dla matek z depresją poporodową
Pomoc terapeutyczna udzielana była najczęściej osobom z problemami natury
emocjonalnej tzn. gdy osoby nie dawały sobie rady z problemami typowo
rodzinnymi, nie mogły długo znaleźć pracy, czuły się samotne, przeżywały lęki czy
depresje, były ofiarami przemocy
Prowadzone były również konsultacje i terapie dla par. Wzięła w nich udział 1 para
(6 spotkań). Jest to forma pomocy, która jest w ramach oferty Działu nadal
rozwijana. Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego wspierał merytorycznie
asystentów rodziny w trudnych sprawach w pracy z rodziną – poprzez wspólne
omawianie przypadków, w tym zakresie odbyło się 6 spotkań .
W 2020r z pomocy terapeutycznej w gabinecie skorzystało do końca października
30 osób (w zeszłym roku 50 osób) w tym 80 członków rodzin. W roku
sprawozdawczym udzielono 374 konsultacji (w zeszłym 431 konsultacji).
Sprawy z zakresu interwencji kryzysowej
Interwencja kryzysowa to zespół działań zmierzających do szybkiego opanowania
kryzysu, którego osoba nie jest w stanie zażegnać przy pomocy własnych środków i
możliwości. Działania te obejmują pomoc emocjonalną, fizyczną, medyczną, bytową
i mogą wiązać się z koniecznością udzielenia schronienia lub w przypadku dzieci
niezwłocznego zapewnienia opieki. Mają służyć przywróceniu względnego stanu
równowagi. Interwencja kryzysowa poprzedza dalsze działania o charakterze
poradniczym lub terapeutycznym, których celem jest pomoc w rozwiązaniu
problemów będących podłożem zaistniałego kryzysu. Cechą charakterystyczną
interwencji jest jej reaktywność podejmowana najczęściej, gdy pojawia się nagła
potrzeba działania. Interwencja jest ze swej natury incydentalna i dynamiczna i
wiąże się z dużą szybkością i intensywnością działania.
W ramach współpracy z Działem Pomocy Środowiskowej interwencje kryzysowe
prowadzone były w środowisku i związane z pomocą specjalistyczną, w związku z
zagrożeniem zdrowia i życia osób dorosłych i zaniedbywania dzieci, trudnej sytuacji
rodzinnej po śmierci rodzica, przemocy.
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W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 7 interwencji w
5 środowiska rodzinnych.
Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje
przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych
osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ust. 2 ustawy).
Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest
podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi
określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym. Przemoc w rodzinie jest
jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych jako instytucja,
podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków.
Statystycznie większość ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety, a w dalszej
kolejności kategorie osób, których płeć nie jest uwzględniona: małoletni, osoby
starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo często ofiarami przemocy w
rodzinie są też dzieci – świadkowie.
Polskie prawo wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest
przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba, która doznaje krzywdy
(przemocy) ma prawo do ochrony, do powstrzymania czynnej przemocy.
Długotrwała przemoc rodzi w ofierze określone skutki psychiczne: strach, wstyd,
bezradność, dlatego też pomoc ofiarom przemocy powinna iść wielotorowo. Z jednej
strony oddziaływania psychologiczne, a z drugiej prawne. Jednym z podstawowych
aspektów oddziaływania jest powstrzymanie przemocy, jest to też podstawowym
warunkiem aby można było ofierze pomagać. Jest też jednym z najtrudniejszych
aspektów interwencji. Innym aspektem jest pomoc psychologiczna, która powinna
koncentrować się między innymi na zrozumieniu sytuacji, w jakiej się znalazła
ofiara, przejściu przez poczucie krzywdy, winy, chęci odwetu i rozpaczy.
Przeciwdziałanie przemocy to jedno z zadań własnych realizowanych przez
Ośrodek w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z 5 podmiotów wskazanych w w/w
ustawie do podejmowania ogółu czynności związanych z realizacją procedury
„Niebieskiej Karty”, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie.
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Zadanie to realizowane było w Dziale przez konsultanta ds. poradnictwa
specjalistycznego zatrudnionego na 1 etat i trzech pracowników socjalnych W
zakresie merytorycznym pomoc min. przyjmowała następujące formy:
1) konsultacje dla osób doznających przemocy,
2) konsultacje dla osób stosujących przemoc,
3) długoterminowa praca socjalna w ramach procedury NK

Od listopada 2011r. w Dzielnicy Włochy funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który został powołany przez Prezydenta m.st.
Warszawy.
W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dział
włączył się w pracę Dzielnicowego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez
oddelegowanie do zespołu konsultanta. W ramach pełnionych obowiązków brał on
udział w spotkaniach zespołu, prowadził rozmowy z osobami wobec których istnieje
podejrzenie, że doświadczają przemocy i z osobami wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc - w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty.
W przypadku sytuacji występowania przemocy stosowana była procedura
„Niebieskiej Karty”.
W ramach wprowadzonych w Ośrodku zmian organizacyjnych w Dziale Pomocy
Specjalistycznej realizowane jest zadanie pn. długoterminowa praca socjalna.
Zmiana ta jest podyktowana wprowadzeniem nowego modelu organizacyjnego
wydzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Wprowadzenie
nowego modelu pracy związane jest również z przejęciem i prowadzeniem przez
pracowników socjalnych pracujących w Dziale wszystkich Niebieskich Kart, które
są kierowane do Ośrodka i podejmowanie działań w ramach realizacji procedury
Niebieskiej Kary. W ramach działań długoterminowej pracy socjalnej w
środowiskach rodzinnych, w których wdrożona jest procedura Niebieskiej Karty 25
rodzin zostało objętych taką formą pracy.
Organizacja pracy z rodziną w odniesieniu do zapisów ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych często jest stygmatyzowana i
określana jako niewydolna
wychowawczo, niezaradna życiowo, problemowa, zmarginalizowana, w grupie
ryzyka, dysfunkcyjna, patologiczna, ale również co naszym zdaniem jest nośne i
niestygmatyzujące jako rodzina w kryzysie, potrzebująca okresowego wsparcia i
takim rozumieniem wynikającym z problemów rodziny chcielibyśmy się
posługiwać.
Badacze problemów rodziny prezentują różne typologie wskaźników świadczących o
jej problemach. Na podstawie analizy sytuacji środowisk rodzinnych
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(zamieszczonych w dokumentacji asystentów rodziny) wyłoniono cechy
objętych wsparciem społecznym, świadczą one o:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rodzin

niskich umiejętnościach opiekuńczo-wychowawczych rodziców;
niskich umiejętnościach prowadzenia gospodarstwa domowego;
niewysokim poziomie zaradności życiowej;
niskim poziomie samooceny i kontroli nad własnym życiem;
zaburzonych relacjach małżeńskich/partnerskich;
niskiej dojrzałości społeczno-emocjonalnej rodziców;
trudnej sytuacji społecznej rodziców;
trudnościach edukacyjno-wychowawczych dzieci;
sytuacji kryzysowej związanej z etapami rozwoju rodziny lub zdarzeniami
losowymi, negatywnie wpływającymi na jakość wspólnego pożycia
domowników;
niewydolności materialnej rodziny;
trudnych warunkach mieszkaniowych;
niskiej pozycji społecznej rodziców;
występowaniu cech osobowościowych lub problemów psychologicznych
rodziców uniemożliwiających adekwatne funkcjonowanie w roli opiekunów
dziecka.

W roku sprawozdawczym w Dziale Pomocy Specjalistycznej realizowane były
działania o charakterze wsparciowym i integracyjno-edukacyjnym adresowane
właśnie do rodzin które scharakteryzowano powyżej. Podejmowanie działań miało
na celu zaplanowanie pracy tak, aby przywrócić rodzinie zdolność do wypełniania
jej funkcji i prawidłowego funkcjonowania oraz przezwyciężanie kryzysu
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nadała ramy prawne realizacji zadań, przez co Ośrodek Pomocy
Społecznej pełni rolę organizatora pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w
sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to realizowane jest min.
za pośrednictwem asystentów rodziny.
Asystenci rodziny
Zakres zadań asystenta rodziny obejmował cztery obszary: bezpośrednią pracę z
rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania realizowane na rzecz dziecka i
rodziny oraz organizację własnej pracy. Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można
wyodrębnić - funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczą, doradczą,
diagnostyczno-monitorującą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą
oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zadania asystenta rodziny określa
art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Asystent rodziny ma min. za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej
sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę.
Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków
rodziny w osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we
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własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory
uznawanych za niemożliwe. Aktywności asystenta i rodziny zmierzały do jej
usamodzielnienia i pozostawienia w niej dzieci, w środowisku zapewniającym im
poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.
W roku 2020 Ośrodek zatrudniał 3 asystentów (1,75 etatu), którzy pracowali z
rodzinami przeżywającymi trudności w prawidłowym wywiązywaniu się z funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, jak również miały trudności we właściwym
funkcjonowaniu społecznym i były zagrożone wykluczeniem społecznym.
Asystenci rodziny zatrudnieni byli w ramach zadaniowego czasu pracy, a ich praca
koordynowana była przez lidera asysty rodzinnej.
Rodziny objęte działaniami asystentów zostały zgłoszone przez pracowników
socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, określeniu źródeł kryzysu
rodziny, analizy stanu wiedzy i umiejętności w zakresie pełnienia przez rodzinę
funkcji rodzinnych i społecznych, określenia deficytów i potrzeb rodziny oraz
wskazaniu zasobów i identyfikacji obszarów do pracy, wnioskowali do Dyrektora
Ośrodka o przydzielenie do rodziny asystenta.
Asystenci pracowali również z rodzinami, które do podjęcia współpracy z nimi
zostały zobowiązane na mocy Postanowienia Sądowego.
Takich rodzin w roku sprawozdawczym było 6.
Oddziaływania asystentów skierowane były m.in. na :
- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych
rodziny,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- wzmocnienie umiejętności wychowawczych,
- poprawę relacji wewnątrz rodzinnych,
- rozwijanie umiejętności społecznych,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej,
- aktywizowanie rodziny do wspólnego spędzania czasu wolnego,
- profilaktykę zdrowotną.
Formy pracy z rodziną
W 2020 roku wsparciem asystentów zostało objętych 30 rodzin, w tym 56 dzieci.
Średnio w tych środowiskach w okresie sprawozdawczym asystenci przepracowali
2 609 godzin.
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Tabela Nr 49 – Rodziny z asystentem rodziny
Lata
Liczba
Liczba dzieci
rodzin
w rodzinach

Liczba przepracowanych
godzin przez asystentów

2016

28

48

2969

2017

31

53

2974

2018

31

39

2994

2019

28

44

2928

2020

30

56

2609

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
W 2020 roku asystenci zakończyli pracę z 5 rodzinami, z czego 3 rodziny
zakończyły współpracę ze względu na osiągnięcie celów (zrealizowano cele
uzgodnione i zapisane do realizacji w planie pracy z rodziną, z 2 rodzinami
zakończono współpracę ze względu na brak postępów w sprawach prowadzonych
wspólnie z rodziną na jej rzecz (bierność rodziny w pracy z asystentem i w efekcie
umieszczenie dzieci w placówkach). Dodać należy, że asystenci podejmują pracę z
rodziną tylko wtedy, kiedy ona wyrazi na to zgodę (nie dotyczy to tylko rodzin
wskazanych przez Sąd).
Biorąc pod uwagę powyższe dane liczbowe łącznie, dzięki pracy asystenta rodziny i
zaangażowania rodzin 54 dzieci uniknęło umieszczenia w pieczy zastępczej.
W ramach pracy i realizowanych działań na rzecz dziecka i rodziny asystent rodziny
współpracował z Domem Samotnej Matki przy ul. Chlubnej w związku z
przebywaniem na terenie w/w placówki matki z dzieckiem.
W celu monitorowania pracy z rodziną, bądź w celu wytyczania innych kierunków
pracy z rodzinami ze złożonymi trudnościami, zorganizowano w formie stacjonarnej
i zdalnej łącznie 24 spotkania interdyscyplinarne z kuratorami sądowymi.
Asystenci uczestniczyli również jako świadkowie podczas rozpraw sądowych rodzin,
głównie w sprawach rodzinnych. Takich spraw odbyło się w roku sprawozdawczym
6.
W ramach swoich zadań asystenci opracowywali wspólnie z członkami rodzin plany
pracy, które później wspólnie realizowali. Prowadzili również dokumentację z
bieżącej pracy, okresowo oceniali pracę rodzin prowadząc kwartalne ewaluacje
oddziaływań w środowisku rodziny. W ramach pracy na rzecz rodziny,
współpracowali z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, kuratorami
sądowymi, pedagogami szkolnymi, pracownikami przedszkoli, służby zdrowia i
policji. Szczególnie z Fundacją im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, Fundacją Korale,
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Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji
Społecznej, Centrum Aktywnej Rodziny „Aktywacja”, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną nr 22, Ogniskiem Wychowawczym „Okęcie”, Warszawskim Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Akademią Rozwoju i Zabawy.
W ramach działań mających na celu podniesienie kompetencji pracy asystentów
rodziny, brali oni udział w organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji
Społeczno- Edukacyjnych i Szkoleń – superwizjach, które odbywały się w formie
zdalnej od marca do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) 3 godziny
(jednorazowo) w każdym miesiącu.
Zespół do spraw asysty rodzinnej
Zarządzeniem Nr 21/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy z dnia 09.07.2012r. powołano „Zespół do spraw asysty
rodzinnej” w skład którego wchodzą asystenci rodzin i osoba koordynująca pracę
zespołu. W ramach swojej pracy zespół analizował efekty działań podejmowanych
wspólnie z rodzinami, analizował i omawiał występujące problemy w pracy,
wymieniał doświadczenia, analizował potrzeby i zasadność objęcia asystą rodzinną,
oceniał zasadności podejmowanych działań na rzecz rodziny oraz ustalał
harmonogram pracy z rodzinami. W ramach działań Zespołu odbyły się 23 spotkania
Organizacja pracy z rodziną
Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi
Od października 2019 w ramach działań realizowanych na postawie ustawy z dnia
09.06. 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2019 r.
poz.1111 ze zm.) pilotażowo realizowano usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi.
Tą formą pomocy objęte zostały rodziny korzystające ze wsparcia specjalistycznego
z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest
współwystępowanie wielu czynników, takich jak: samotne macierzyństwo,
wielodzietność, uzależnienie, choroba psychiczna, długotrwała choroba,
niepełnosprawność fizyczna i/lub intelektualna przy jednoczesnym braku wzorców i
wsparcia w rodzinie. Usługi były świadczone w miejscu zamieszkania rodzin jak
również w miejscach związanych z ich funkcjonowaniem takich jak: droga do
szkoły i ze szkoły lub przedszkola, żłobki, park, plac zabaw, placówki służby
zdrowia, różne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
Do zadań osoby świadczącej usługi należało (w zależności od indywidualnych
potrzeb rodziny uzgodnionych z pracownikiem socjalnym):
- sprawowanie opieki nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, w tym
organizowanie i prowadzenie zabaw dostosowanych do wieku dzieci
przyczyniających się do ich rozwoju intelektualnego i edukacji;
- pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych
instytucji; - sprawowanie opieki nad dziećmi w drodze na zajęcia w placówkach
oświaty (przedszkola, szkoły, żłobki), placówkach opieki lub ochrony zdrowia oraz
w drodze powrotnej z tych placówek.
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W okresie sprawozdawczym taką formą pomocy zostało objętych 17 rodzin. W
ramach działań zrealizowano 508 godzin.
Wspieranie rodzin
Rodzina wspierająca pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w
sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym
zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Takie założenia są zgodne z wypracowanym
w teorii i praktyce założeniem, że nie można skutecznie pomóc dziecku, nie
pomagając jego rodzinie.
Wsparcie, w zależności od potrzeb rodziny, może obejmować inne aspekty życia
utrudniające jej normalne funkcjonowanie. Rodzina wspierająca pokazuje jak radzić
sobie z problemami dnia codziennego, z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa
domowego, racjonalnym zarządzaniem budżetem czy oszczędnym korzystaniem z
mediów. Pomoc może dotyczyć także spraw, które wydawałyby się oczywiste:
rodzina wspierająca może na przykład uczyć racjonalnego przygotowania posiłków
oraz wprowadzać nawyki właściwego odżywiania, utrzymywania czystości w domu,
jak i higieny osobistej. Wskazuje jak adekwatnie wypełniać role społeczne, np.
matki/ojca, żony/męża, pracownika. Zwraca uwagę na problemy zdrowotne i
edukacyjne dzieci. Pokazuje jak budować prawidłowe więzi pomiędzy członkami
rodziny, jak komunikować się bez krzyku i przemocy. Modyfikuje rytm życia
rodziny oraz wskazuje sposoby organizowania i spędzania czasu z dziećmi. Istotne
jest też uświadomienie opiekunom dziecka, że to oni są odpowiedzialni za jego
edukację, rozwój społeczny, interpersonalny i emocjonalny. Jednocześnie rodzic
wspierający jest wzorem dla dzieci. Występując w roli „pozytywnego dorosłego”
daje im możliwość w pełni przeżyć dzieciństwo, gdyż okres ten powinien kojarzyć
się z radością, szczęściem, zabawą i beztroską.
Od lutego do grudnia 2020 roku w celu wspierania rodziny przeżywającej
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 3 rodziny, w których
przebywało 4 dzieci, zostały objęte pomocą rodzin wspierających, na mocy umowy
zawartej pomiędzy Ośrodkiem, a rodziną wspierającą. Rodzina wspierająca przy
współpracy z asystentem rodziny udzielała pomocy rodzinie wspieranej w zakresie
opieki i wychowywania dzieci poprzez stwarzanie możliwości korzystania ze
zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości
prawidłowego rozwoju i pobudzania rozwoju zainteresowań dzieci, wspierania
postaw rodzicielskich, modelowania pożądanych postaw, kształtowania i
wypełniania podstawowych ról społecznych poprzez wsparcie emocjonalne,
wymianę doświadczeń w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi, jak również
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach udzielanego wsparcia
rodzinie wspierającej przysługiwał zwrot kosztów poniesionych na dzieci z rodzin
wspieranych głównie z tytułu: zakupu biletów wstępu do placówek rekreacyjnosportowych, zakupu biletów do placówek kulturalnych, zakupu biletów komunikacji
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publicznej oraz w uzasadnionych przypadkach kosztów poniesionych na zakup
artykułów szkolnych, środków higienicznych, sporadycznie zakupu żywności na
okoliczność przygotowywania wspólnych posiłków, treningów kulinarnych.
Nad bieżącą realizacją w/w zadań i realizacją umów podpisanych na powyższe
zadanie nadzór sprawował lider asysty rodzinnej.
Praca z rodziną biologiczną
Praca socjalna z rodzicami, którzy nie realizują właściwie przypisanych im funkcji
napotyka na wiele barier. Należy podkreślić, że „dorośli, często na skutek
negatywnego myślenia o sobie i o swojej rodzinie, bądź wieloletniej wyuczonej
bezradności czy roszczeniowości, nie widzą możliwości czy też nie chcą zdobyć się
na wysiłek, by poprawić warunki i jakość życia. Boją się też zmian, uważając, że
obecna sytuacja jest lepsza od nowej, jeszcze nieznanej, a której wprowadzenie
będzie wymagało od nich wysiłku fizycznego i psychicznego”. Z tego powodu
„poszukuje się modelu pracy z rodziną, który dałby możliwość budzenia sił i
motywacji klientów do zmiany tak, aby potrafili oni sami znajdować rozwiązania
wielu swoich problemów, by wyrażali chęć i gotowość do pracy nad podnoszeniem
swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia gospodarstwa
domowego oraz by stwarzali warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich
dzieci”.
W ramach podejmowania działań mających na celu ocenę możliwości powrotu
dzieci do środowiska rodzinnego, na wniosek organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej (Centrów Pomocy Rodzinie z terenu Polski) podjęto współpracę z
rodzicami biologicznymi zamieszkującymi na terenie Dzielnicy Włochy, których
dzieci przebywają w środowisku zastępczym w Warszawie, jak i poza Warszawą. W
tym celu na wniosek w/w instytucji przeprowadzono od stycznia do grudnia 2020
roku 8 wywiadów środowiskowych, które miały na celu pozyskanie informacji na
temat funkcjonowania rodziny biologicznej w środowisku lokalnym, sytuacji
materialnej i bytowej. Pozyskane informacje zostały przekazane do w/w instytucji i
miały na celu ocenić możliwość powrotu dziecka do naturalnego środowiska
rodzinnego lub ewentualnie podjęcia stosownych działań interdyscyplinarnych
wobec rodziny biologicznej.
W ramach pracy z rodziną biologiczną, oprócz sporządzania informacji wysyłanych
do organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej motywowano rodziny biologiczne do
korzystania ze specjalistycznych form pomocy tj. warsztatów podnoszenia
kompetencji wychowawczych rodziców, pomocy prawnej w zakresie odzyskania
pełni praw rodzicielskich i przejęcia opieki nad dziećmi pozostającymi w pieczy
zastępczej. Udzielano informacji o możliwościach korzystania z różnych form
pomocy w ramach oferty Ośrodka Pomocy Społecznej. Proponowano podjęcie
współpracy w obszarze uruchomienia działań mających na celu powrót dzieci do
środowiska rodzinnego. Rodzice biologiczni dzieci przebywających w zastępczym
środowisku rodzinnym współpracowali również z asystentami rodziny w obszarze
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nabywania umiejętności rodzicielskich i społecznych, które będą gwarantowały
bezpieczny powrót dziecka do środowiska naturalnego.
Długoterminowa praca socjalna
W ramach Działu Pomocy Specjalistycznej realizowana jest przez 3 pracowników
socjalnych zatrudnionych w Dziale długoterminowa praca socjalna .
Istotą pracy socjalnej jest poprawa społecznego funkcjonowania jednostek
traktowanych zarówno jako autonomiczne podmioty, jak i jako członkowie grup
społecznych: rodzin, społeczności, w tym społeczności lokalnej i społeczeństwa jako
całości. Granice właściwego obszaru aktywności pracy socjalnej wyznaczają ramy
relacji jaka zachodzi między jednostką a środowiskiem społecznym.
Zadaniem pracy socjalnej jest zmiana społeczna, która w efekcie świadomie
podejmowanych i planowo prowadzonych działań ma być wywołana na poziomie
jednostki, rodziny, grupy społecznej, społeczności, a pośrednio także na poziomie
całego społeczeństwa.
Rodziny korzystające z tej formy pomocy są motywowane do podejmowania działań
zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia się. Pracownicy socjalni
pracujący z rodziną dążą do przywrócenia wzajemnie korzystnej interakcji pomiędzy
jednostkami a społeczeństwem. Rodzinom oraz poszczególnym jej członkom
udzielana jest pomoc i wsparcie w zakresie spraw życiowych, które dzięki tej pomocy
i wsparciu są zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej
sytuacji życiowej oraz tak wykorzystywać siły tkwiące w środowisku aby możliwy był
powrót do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania rodziny również przy
wykorzystaniu zasobów własnych.
W ramach długoterminowej pracy socjalnej w 2020 roku objętych było łącznie 59
rodzin, tj. 86 osób dorosłych i 99 dzieci.
W ramach swoich działań oraz w celu określenia sposobu współdziałania rodziny w
rozwiazywaniu trudnej sytuacji życiowej wykorzystywane były m.in. kontrakty
socjalne, których w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020
zawartych zostało z rodzinami - 29. W kontrakcie socjalnym wskazywane były
przyczyny trudnej sytuacji życiowej, ograniczenia rodziny i bariery w środowisku
oraz możliwości członków rodziny pozwalające na rozwiązanie problemów. Poprzez
pracę w środowisku rodzinnym realizowane były cele umożliwiające
przezwyciężenie rodzinie trudnej sytuacji życiowej. Dla osiągnięcia celów kontraktu
wspólnie z rodzinami wypracowywane były działania w obszarach, takich jak
zwiększenie umiejętności społecznych w środowisku rodzinnym, zawodowym i
lokalnym, poprawa relacji w rodzinie, zwiększenie umiejętności wychowawczych,
zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie.
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Spotkanie z Mikołajem
W roku sprawozdawczym, w związku z obostrzeniami sanitarnymi, inaczej jak w
ubiegłych latach dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja. Nie mogliśmy niestety
wszyscy spotkać się wspólnie przy świątecznym Wigilijnym stole, ale Mikołaj
osobiście odwiedził dzieci z rodzin współpracujących z tut. Ośrodkiem. Dzięki
zaangażowaniu sponsorów, udało się przygotować jak co roku prezenty dla dzieci,
które wcześniej pisały listy do Mikołaja z prośbami o wymarzone zabawki.
Przygotowane prezenty osobiście wręczał Mikołaj dzieciom w miejscu ich
zamieszkania . W dniach 12 i 13 grudnia 2020 roku na ulicach Dzielnicy Włochy
dzwonki Mikołaja rozbrzmiewały radośnie od samego rana zwiastując jego
przybycie, obdarowane dzieci były bardzo szczęśliwe, ponieważ wszystkie
otrzymywane upominki były dokładnie takie, o jakie prosiły w listach. Na uwagę
zasługuje również fakt, iż podarunki wyglądały imponująco - były duże, kolorowe i
ładnie zapakowane. Z informacji przekazanych od rodziców i opiekunów dzieci,
odwiedziny Mikołaja były bardzo miłą niespodzianką i ogromnym przeżyciem.
Dzieci otwierały prezenty z uśmiechem i wypiekami na twarzy. Były również takie
pociechy, które miały łzy w oczach ze wzruszenia i takie, które skakały z radości.
Wspomnienie tego spotkania na długo pozostanie w pamięci.
Mikołaj odwiedził 78 dzieci i przekazał każdemu dziecku wymarzony prezent.
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Dzieci listy piszą………
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Wymarzone kolorowe prezenty
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Mikołaj prosto z bieguna

Odwiedziny u Milusińskich
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Pozostała działalność
Programy profilaktyczne i społeczne
Kolonie profilaktyczne "Wakacje z Evą"
W ramach współpracy z Fundacja Eva 15 dzieci z rodzin współpracujących z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotkniętych choroba alkoholową lub z grupy ryzyka
wyjechało na kolonie profilaktyczne ,które odbyły się w Starym Sączu, w terminie
21.07.-03.08.2020 r.
Podczas dwutygodniowego turnusu kolonii realizowany był program profilaktycznoterapeutyczny oraz zajęcia integracyjne, edukacyjne i wycieczki krajoznawcze.
Zajęcia realizowane w ramach w/w programu miały na celu pogłębienie wiedzy na
temat choroby alkoholowej, objawów uzależnienia oraz funkcjonowania rodziny z
problemem alkoholowym dotyczyły także zdrowego stylu życia, również w aspekcie
psychicznym.
Uczestnicy zintegrowali się z rówieśnikami z różnych środowisk i miejscowości,
bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych zajęciach. Dzięki
różnorodnym zajęciom koloniści usystematyzowali wiedzę o wartościach tożsamości
narodowej, wzmocniły się ich postawy prospołeczne, poszerzyli także wiedzę o
regionie małopolskim, w wielu przypadkach rozwinęli indywidualne
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zainteresowania, a
współzawodnictwie.

także

nauczyli

się

budowania

przyjaźni

opartej
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Park linowy

Zabawy przy ognisku
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Program profilaktyczny dot. przeciwdziałania depresji poporodowej
W 2020r. kontynuowano realizację programu profilaktycznego dot. przeciwdziałania
depresji poporodowej, opartego o porozumienie o współpracy z dyrektorem
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy poprzez:
- drukowanie i kolportaż ulotek dla matek i ojców,
- prowadzenie zajęć warsztatowych dla par dot. komunikacji oraz zmian
psychologicznych w rodzinie po narodzinach dziecka – przeprowadzono 1 warsztat
w szkole rodzenia, w warsztacie w wzięło udział ok 6 osób.
- stałą współpracę z położnymi środowiskowymi,
- koordynację i nadzorowanie programu.
- współpracę z działem promocji Urzędu Dzielnica Włochy pod kątem promocji
programu dot. przeciwdziałania depresji poporodowej oraz promocji szkoły
rodzenia.
W ramach poszerzenia oferty pomocowej Działu współpracowano przy realizacji
programów społecznych poprzez:
1

współudział w prowadzeniu kreatywnych rodzinnych warsztatów plastycznych
pn. „KLEKS” zorganizowanych w Bibliotece dla dzieci i młodzieży przy ul.
Chrościckiego 2 w Warszawie. Zajęcia realizowane były na terenie biblioteki w
każdy 1 poniedziałek miesiąca. Informacje o tematyce zajęć umieszczane były na
stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy.

W okresie sprawozdawczym uczestniczono w 2 zajęciach, w których brało udział
średnio 10 dzieci wraz z rodzicami. Spotkania te były ciekawym sposobem
zagospodarowania czasu wolnego, rozwijały między innymi zdolności manualne
dzieci, pobudzały je do kreatywnego działania oraz uczyły współpracy w grupie i
zacieśniania relacji rodzinnych. Tematyka zajęć obejmowała wykonanie takich prac
: „Kartka dla Babci i Dziadka ” , „Wiosenny witraż”. W związku z epidemią Covid
19 i wprowadzonymi obostrzeniami zorganizowano tylko dwa spotkania przed
zamknięciem bibliotek.
Warsztaty w bibliotece - 13 stycznia 2020 , 2 marca 2020 – kartka dla Babci i
Dziadka i
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Wiosenny
witraż.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor
ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać
uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z
innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą
bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu
dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we
wszystkich krajach świata. Na początku listopada uwagę skupia się na prawach
dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Inicjatywa przypomina i
uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego
życia.
Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku
zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży
był wolny od przemocy.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 121

W 2020 r tutejszy Ośrodek włączył się do udziału w Kampanii 19 dni przeciwko
przemocy, w ramach której we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie
zorganizowano
i zrealizowano trzy warsztaty dla rodziców i opiekunów:
Warsztaty umiejętności wychowawczych: Bez Klapsa. Jak z szacunkiem i
miłością wyznaczać dziecku granice.
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy w zakresie metod wychowawczych, nabycie
nowych umiejętności dot. stosowania metod wychowawczych adekwatnych do
sytuacji, niwelowanie i zastępowanie przejawów zachowań agresywnych ze
szczególnym uwzględnieniem złości.
Warsztaty z zakresu premediacji
Mediacja rodzinna jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym bezstronny i
neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich
dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w
zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz o ile taka
jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego
porozumienia. Tak więc mediacja ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
Mediacje najczęściej dotyczą spraw wychowawczych i opieki nad dziećmi a także
zakresu korzystania z mieszkania, wnoszenia opłat mieszkaniowych itp. To właśnie
podczas tych warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu mediacji.
Warsztaty z zakresu komunikacji bez przemocy.
Celem warsztatów było zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji z dzieckiem i
otoczeniem bez przemocy. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się co zrobić z
dziecięcym “nie”, omówili granice w życiu rodziny i zwiększyli wiedzę jak je
wyznaczać, ocenili nagrody i kary oraz ich wpływ na rozwój dziecka, dowiedzieli się
jak zbudować głęboką relację z dzieckiem, czym jest przemoc i agresja i jak sobie z
nią radzić. Ponadto uczestnicy doskonalili wyrażanie siebie i stawianie granic,
pogłębili umiejętność słuchania, nauczyli się jak dbać zarazem o siebie i o drugą
osobę, a także jak radzić sobie z trudnymi decyzjami z przeszłości.
Wszystkie zajęcia odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego, część spotkań
odbyła się w MAL we Włochach, a część z uwagi na wprowadzone obostrzenia
odbyła się przy wykorzystaniu nowych technologii – platformy ZOOM.
Warsztaty realizowane w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i
krzywdzeniu dzieci i młodzieży cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Dzielnicy Włochy.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 37 osób.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 122

Bal Mal Karnawal
Asystenci rodziny wraz z podopiecznymi oraz we współpracy z pracownikami
Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym w sobotę, 8 lutego 2020 r.
zorganizowali imprezę sąsiedzką pn. BAL MAL KARNAWAL w MAL we
Włochach.
MAL we Włochach przystrojony został balonami i papierowymi girlandami,
obowiązywały stroje karnawałowe.
Uczestnicy balu chętnie brali udział w zabawach i konkursach z nagrodami.
Punktem kulminacyjnym imprezy był konkurs na najciekawszy strój oraz warsztaty
edukacyjne z użyciem suchego lodu. Mieszkańcy zadbali również o poczęstunek.
Na balu była również niepowtarzalna okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia w
stroju karnawałowym.
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Plakat promocyjny imprezy sąsiedzkiej pn.: „BAL MAL KARNAWAL”

Tańce i hulanki
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Gry i zabawy w ramach Balu

Czary mary …..
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Smakołyki Kubusia Puchatka

Jedzie pociąg z daleka……

FAMILY CONSTELLATION PROGRAM
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przystąpił
do realizacji projektu pn.: „Family Constellation Program”, współfinansowanego ze

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 126

środków Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-0930
Realizatorami projektu są
Grupa Profesja Sp. z o.o – Lider Projektu
Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Parnter
projektu z Litwy
Fundacja Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy
Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie
nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi.
Cel zostanie zrealizowany poprzez:





podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji
i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności
interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników
służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin
doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników
służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP)
obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla
ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego
stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

Do udziału w projekcie Family Constellation Program z tutejszego Ośrodka zgłosiło
się dwóch pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej. Uczestnicy projektu biorą
udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation
Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach
procedury Niebieskiej Karty.
W ramach projektu wypracowane zostanie nowe rozwiązanie Family Constellation
Program (FCP), które będzie obejmować obszary:
1
2
3

rozwoju programów pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;
rozwoju programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie;
rozwoju kompetencji społecznych pracowników instytucji i podmiotów
podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.
in. poprzez:
- wypracowanie skutecznych form komunikowania się i oddziaływania
na sprawcę lub ofiarę przemocy (w tym informowanie o skutkach prawnych
stosowania przemocy oraz możliwych formach pomocy dla ofiar);
- wypracowanie standardów motywowania pracowników różnych podmiotów
do zgłaszania i dokumentowania (w ramach procedury Niebieskiej Karty)
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sytuacji noszących znamiona przemocy w rodzinie, rozwój programów
szkoleniowych w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie
i podejmowania decyzji o rodzaju interwencji.
Projekty z zakresu wspierania rodziny
Projekty „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny” oraz „W
rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin” realizowane są w terminie od 8
lipca 2020 r. do 30 listopada 2022 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Całe
Życie. Projekty współfinansowane są ze środków województwa mazowieckiego za
pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Celem zadań jest wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych
wynikających z niemożności wypełniania ról rodzicielskich, a także realizacja
programów z elementami diagnozy problemów, terapii i mediacji dostosowanych do
potrzeb konkretnych środowisk, rodzinz dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców
i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej.
Rolą programów jest osiągnięcie przez uczestniczące w nich rodziny podstawowego
poziomu stabilności życiowej, która umożliwi im dalsze wychowywanie dzieci,
zapewnibezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dostęp do lokalnych zasobów i
możliwość korzystania z przysługujących uprawnień.
Zadania publiczne zostały opracowane przez Stowarzyszenie Na Całe Życie oraz
pracowników tutejszego Ośrodka w oparciu o „Program Wspierania Rodziny i
Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020”1.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert były organizacje pozarządowe
prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
reintegracji rodzin, ochrony macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych
sieroctwem, a takżewspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach
opiekuńczo–wychowawczych, ze zdiagnozowanym już kryzysem w rodzinie i w
zakresie wspierania rodzin objętych wszystkimi formami rodzinnej pieczy zastępczej
współpracujące z ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, szkołami,
świetlicami socjoterapeutycznymi, psychologami, pedagogami w zakresie pomocy
rodzinom z dziećmi poprzez świadczenie usług specjalistycznych i poradnictwa
rodzinnego, mającego na celu wzmocnienie samodzielności rodzin z dziećmi.

1 http://bip.mcps.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/program-wspierania-rodziny-i-systemupieczy-zastepczej.pdf
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Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny
Głównym celem zadania publicznego jest wzrost integracji społecznej oraz wzrost
kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie
funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych tj. 60 rodzin
z terenu województwa mazowieckiego, w tym 150 osób (60 dorosłych i 90 dzieci) tj.
3 grupy po 20 rodzin w okresie 3 lat realizacji projektu tj 2020 - 2022,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej oraz do osób doświadczających przemocy w rodzinie lub u których
wskazana jest ochrona macierzyństwa lub wielodzietności oraz osób
doświadczających bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych poprzez udział w ww. zadaniu publicznym. Założeniem zadania
publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu
kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu
wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które
wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu
będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo,
uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień. Dzieci w
projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji
społecznych, rozwojowych i edukacyjnych.
Podział na grupy:
2020 rok - 1 grupa 20 rodzin - w tym 20 osób dorosłych i 30 dzieci
2021 rok - 1 grupa 20 rodzin - w tym 20 osób dorosłych i 30 dzieci
2022 rok - 1 grupa 20 rodzin - w tym 20 osób dorosłych i 30 dzieci

Ww. założenia będą osiągnięte przez uczestników dzięki realizacji zadań:
1. Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego
2. Konsultacje indywidualne psychologiczne,
3. Warsztaty umiejętności społecznych,
4. Konsultacje indywidualne pedagogiczne,
5. Warsztaty umiejętności wychowawczych (z uwzględnieniem wieku dzieci będą to
"Warsztaty bez klapsa" lub "Program Wzmacniania Rodziny"),
6. Warsztaty z zakresu komunikacji bez przemocy,
7. Warsztaty z zakresu premediacji,
8. Zajęcia kulturalno-edukacyjne z elementami sportu,
9. Wyjazd terapeutyczny.
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Warsztaty umiejętności społecznych realizowane w ramach projektu pn.: „Dla
rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny”

Warsztaty pn.: „Program Wzmacniania Rodziny”
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Plakat promocyjny projektu pn.: „Dla rodziny – mazowiecki program wsparcia
dziecka i rodziny”

Warsztaty pn.: „Program Wzmacniania Rodziny”
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Warsztaty pn.: „Program Wzmacniania Rodziny”

Warsztaty pn.: „Program Wzmacniania Rodziny”
W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia rodzin
Głównym celem zadania publicznego jest wzmocnienie samodzielności 40 rodzin z
terenu województwa mazowieckiego w realizacji ich funkcji opiekuńczowychowawczych, ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z
niemożności wypełniania ról rodzicielskich dostosowanych do potrzeb konkretnych
środowisk, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców i rodzin, z których
dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej. Cel główny zrealizowany zostanie
poprzez nawiązanie współpracy z łącznie 5 instytucjami - tj. Ośrodkami Pomocy
Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Placówkami wsparcia
dziennego, szkołami z terenu województwa mazowieckiego w okresie 3 lat realizacji
projektu tj 2020 - 2022 poprzez wsparcie działalności ww. instytucji i organizacji w
zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
przeżywających sytuacje kryzysowe, rodzin z których dzieci zagrożone są
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umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz rodzin których dzieci umieszczone są w
pieczy zastępczej. Wnioskodawca podejmie współpracę z organizacjami/instytucjami
świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie lub pracującymi z dziećmi i
rodzicami/opiekunami. Zadaniem ww. organizacji będzie rekrutacja uczestników do
programu. Uczestnikami projektu będą osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoby doświadczające przemocy
w rodzinie lub u których wskazana jest ochrona macierzyństwa lub wielodzietności
oraz osoby doświadczające bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych. Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych
i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki
warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną
wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin.
Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami
w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi
się stykają na co dzień). Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu
podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych.
Podział na grupy:
2020 rok - 1 grupa 10 rodzin - w tym 15 osób dorosłych i 15 dzieci
2021 rok - 1 grupa 15 rodzin - w tym 25 osób dorosłych i 30 dzieci
2022 rok - 1 grupa 15 rodzin - w tym 25 osób dorosłych i 30 dzieci
Łącznie 140 osób, w tym 40 rodzin, 65 osób dorosłych, 75 dzieci.
Ww. założenia będą osiągnięte przez uczestników (każdą grupę) dzięki realizacji
zadań:
1. Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego,
2. Konsultacje indywidualne psychologiczne,
3. Konsultacje indywidualne pedagogiczne,
4. Warsztaty umiejętności wychowawczych (z uwzględnieniem wieku dzieci będą to
"Warsztaty bez klapsa" lub "Program Wzmacniania Rodziny"),
5. Zajęcia kulturalno-edukacyjne z elementami sportu
6. wyjazd terapeutyczny.
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Plakat promocyjny projektu pn.: „W rodzinie siła – mazowiecki program wsparcia
rodzin”
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Zajęcia edukacyjne
Projekt z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Projekt „Mazowiecki program wsparcia osób ” oraz „W rodzinie siła – mazowiecki
program wsparcia rodzin” realizowane są w terminie od 8 lipca 2020 r.
do 30 listopada 2022 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Całe Życie. Projekty
współfinansowane są ze środków województwa mazowieckiego za pośrednictwem
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Projekt składa się z trzech elementów:
Kampanii informacyjnej mającej na celu destygmatyzację zaburzeń
psychicznych oraz zmieniającej postawy społeczne wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi
2 Wsparcie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub osób w kryzysie oraz
ich rodzin poprzez realizację w okresie 01.06 – 31.12.2020 r.:
2.1 Treningu umiejętności społecznych
2.2 Indywidualnych konsultacji psychologiczne
2.3 Indywidualnych konsultacji z coachem
2.4 Usługi opiekuńcze dla rodzin
2.5 Treningu doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy
2.6 Warsztatu profilaktyki zdrowotnej
2.7 Zajęć ruchowych
2.8 Treningu autoprezentacji i wizażu
2.9 Wyjść kulturalnych i integracyjnych
2.10 Wyjazdu terapeutycznego dla rodzin
2.11 Grupy wsparcia
3 Realizacji bezpłatnego szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z
terenu województwa mazowieckiego z zakresu budowania systemu wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres tematyczny szkolenia
uwzględniał następujące obszary:
3.1 Identyfikacja potrzeb
3.2 Opracowanie modelu wsparcia w oparciu o wiedzę teoretyczną i
praktyczną trenera i uczestników, stan faktyczny oraz wiedzę
pracowników pomocy społecznej
3.3 Nabycie przez pracowników pomocy społecznej umiejętności
motywowania klientów do skorzystania z utworzonego modelu.
1
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Plakat promocyjny projektu pn.: „Mazowiecki program wsparcia osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin”

Plakat promocyjny stworzony w ramach kampanii destygmatyzacyjnej
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 136

Spotkanie Grupy Wsparcia

Wyjazd terapeutyczny
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Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa
mazowieckiego z zakresu budowania modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa
mazowieckiego z zakresu budowania modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
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Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa
mazowieckiego z zakresu budowania modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa
mazowieckiego z zakresu budowania modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
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Promocja
Działania promocyjne w środowisku lokalnym
Dział Pomocy Specjalistycznej aktywnie promował w środowisku lokalnym zadania
i działania realizowane w ramach Działu poprzez wydruk i rozpowszechnianie
niżej zamieszczonych autorskich ulotek informacyjnych.
Promocja programu profilaktycznego dot. przeciwdziałania depresji poporodowej
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Stworzenie grupy wsparcia dla mam z małymi dziećmi (do 1 r.ż).

Promowano pracę na rzecz dzieci i rodziny poprzez min. informacje zamieszczane
na Fb w okresie pandemii dostępna była pomoc pedagogiczna w formie zdalnej
(Skype)
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4.

DZIENNE DOMY POMOCY

Dzienne Domy Pomocy z siedzibami: przy ul. Robotniczej 15 oraz przy ul.
Potrzebnej 10, będące ośrodkami wsparcia o zasięgu lokalnym, kierują działania do
osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają wsparcia,
pomocy osób drugich. Celem działalności Dziennych Domów Pomocy jest
udzielanie pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, sprawowanie
częściowej opieki, stymulowanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności
osób starszych i niepełnosprawnych.
Dzienne Domy Pomocy zapewniają pomoc w formie podstawowych
świadczeń opiekuńczych uwzględniających potrzeby podopiecznych oraz prowadzą
działania zmierzające do ich aktywizacji, organizacji czasu wolnego w placówce i
poza nią, służąc utrzymaniu osób starszych i niepełnosprawnych jak najdłużej w ich
miejscu zamieszkania i stanowiąc istotne wsparcie w ich codziennym
funkcjonowaniu.
Dzienne Domy Pomocy realizują swoje zadania poprzez zapewnienie
opiekuńczego otoczenia i wsparcia: w tym emocjonalnego oraz pomocy w
załatwianiu codziennych spraw, stanowiących szczególną trudność, mając
pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa odbiorców usług oferowanych przez
placówki.
Realizowane zadania w Dziennych Domach Pomocy prowadzące do
aktywizacji podopiecznych w różnych sferach: społecznej, intelektualnej i fizycznej
dają możliwość przeżywania okresu mniejszej sprawności w integracji z innymi, a
nie na marginesie życia społecznego i kulturalnego. Dzienne Domy Pomocy
odgrywają więc ważną rolę w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Z uwagi na istniejącą sytuację związaną z pandemią koronawirusa działalność
DDP w omawianym okresie sprawozdawczym ulegała modyfikacji w odniesieniu do
założonych planów na rok 2020 i zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
i wynikających z niej poleceń Wojewody Mazowieckiego, wytycznych MRPiPS,
Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej mających na celu
zapobieganie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, wyglądała następująco:
1.

01.01.2020 r.- 11.03.2020 r. – działalność DDP zgodna z założeniami (wg
planu na rok 2020 r.).

2.

12.03.2020 r.- 27.05.2020 r. – zawieszenie działalności DDP wynikające
z poleceń Wojewody Mazowieckiego na podstawie art. 11 ust. 1, ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Realizacja usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych DDP odbywała
się w zmodyfikowanej formie, opartej na dostarczaniu posiłków
(śniadania i obiady) do domu, wsparciu w postaci stałego kontaktu
telefonicznego pozwalającego na rozeznanie i zaspokajanie potrzeb, w
tym w zakresie pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i
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urzędami i innych sprawach życia codziennego, w tym w zakresie
zakupów, zapewnieniu materiałów służących do aktywizacji psychicznej,
intelektualnej i fizycznej w miejscu zamieszkania.
3.

28.05.2020 r.- 19.10.2020 r. - działalność placówek DDP odbywała się w
warunkach reżimu sanitarnego. W związku z zagrożeniem
epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 zmieniły się zasady
organizacji pracy i pobytu w ośrodkach wsparcia- DDP. Na teren
placówek mieli wstęp wyłącznie podopieczni, pracownicy DDP oraz
osoby, których obecność była konieczna do zapewnienia ciągłości ich
działalności.

Wznowienie pracy DDP 28.05.2020 r.

W okresie od 28.05.2020 r. do 30.06.2020 r. uwzględniając potrzeby i
możliwości, preferencje oraz sytuację zdrowotną podopiecznych DDP byli
oni podzieleni na 3 grupy i placówki działały w trybie okresu przejściowego
czyli niektórzy podopieczni nadal pozostawali w domu:


Grupa 1 – podopieczni DDP z tej grupy nadal byli objęci pomocą w formie
usług opiekuńczych opartych na dostarczaniu posiłków (śniadania i obiady)
do domu, wsparciu w postaci stałego kontaktu telefonicznego pozwalającego
na rozeznanie i zaspokajanie potrzeb, w tym pomoc w kontaktach z
placówkami służby zdrowia i urzędami i innych sprawach życia codziennego,
w tym w zakresie zakupów itp.
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Dostarczanie posiłków do ww. odbywało na dotychczasowych zasadach tj.
obowiązywała zasada suchego prowiantu (posiłki do podgrzania) we wtorki i
czwartki dostarczanego wraz z gorącymi posiłkami (obiady) i śniadaniami,
które były dostarczane w poniedziałki, środy i piątki.



Grupa 2- podopieczni tej grupy uczestniczyli w zajęciach DDP w godzinach
8.00- 12.15. W tym czasie otrzymywali 2 posiłki ( śniadanie i obiad).
Grupa 3 - podopieczni z tej grupy uczestniczyli w zajęciach DDP w
godzinach 12.30- 16.00. Otrzymywali 2 posiłki: obiad serwowany w
placówce i śniadanie (na wynos).

Posiłki w DDP zgodnie z rekomendacjami MRPiPS, MZ i Państwowej Inspekcji
Sanitarnej były serwowane z wykorzystaniem naczyń jednorazowych.
Od lipca 2020 r. wszyscy podopieczni korzystali z usług DDP w placówkach.
Główne zasady organizacji pracy i pobytu w ośrodkach wsparcia Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy tj. w Dziennym Domu Pomocy przy ul.
Robotniczej 15 i przy ul. Potrzebnej 10
w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 wynikające z wytycznych
MRPiPS, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej mające na
celu zapobieganie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązujące w
okresie wznowionej działalności - 28.05.2020 r.- 19.10.2020 r.-:
1. Na teren placówki mają wstęp wyłącznie podopieczni, pracownicy DDP oraz
osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłości jej
działalności np. dostawca posiłków.
2. Osoby wchodzące do placówki muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów
infekcji dróg oddechowych.
3. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez używanie
maseczek i przyłbic.
4. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym,
umieszczonym przy wejściu do placówki.
5. Przed wejściem do placówki obligatoryjne jest poddanie się pomiarowi
temperatury ciała, po uprzednim udzieleniu pisemnej zgody na taki pomiar.
6. Obowiązuje
zakaz
pozostawiania
telefonów
komórkowych
na
powierzchniach ogólnodostępnych.
7. Toalety są dezynfekowane co najmniej cztery razy dziennie, a wszystkie
pomieszczenia regularnie wietrzone, w szczególności po zakończonych
czynnościach dezynfekcyjnych..
8. W pokoju biurowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby zachowując
dystans społeczny 1,5 metra.
9. Zaleca się dezynfekowanie telefonów komórkowych oraz nie korzystanie z
nich w trakcie spożywania posiłków.
10. Obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów podczas spożywania posiłków.
11. Przebywający na terenie placówki podopieczni zobowiązują się do
zachowania dystansu społecznego o odległości 2 metrów między sobą.
12. W DDP obowiązuje
podział uczestników grupy/ zmiany- przed i
popołudniową.
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13. Podopieczni deklarują udział w zajęciach na kolejny tydzień w celu
opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć w placówce.
14. W placówce odbywa się częste dezynfekowanie powierzchni użytkowych i
wyposażenia, w tym czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek
drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi,
uchwytów, dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka
telefonu, klawiatura i myszka, wyłączniki świateł.
Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęt, których nie można poddać
czyszczeniu, a powierzchnie materiałowych sof, kanap zostały pokryte
materiałami, które można poddać czyszczeniu.

Realizujemy nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez używanie maseczek i przyłbic podczas
pobytu w DDP przy ul. Potrzebnej 10..

15. Spożywanie posiłków odbywa się przy zachowaniu zalecanej odległości
pomiędzy podopiecznymi. Po zakończeniu posiłków nastąpi dezynfekcja
blatów stolików.
16. Przebywający w DDP są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
wytycznych i zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia dotyczących epidemii
SARS-CoV-2, które to zostaną ww. przekazane w dniu wznowienia
działalności.
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W DDP przy u. Robotniczej 15 – przekazanie podopiecznym przyłbic otrzymanych z
Instytutu Lotnictwa.

4. 20.10.2020- do końca okresu sprawozdawczego działalność DDP została
zawieszona do odwołania decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WPSI.9421.100.2020 z dnia 16.10.2020 r. (otrzymaną w dniu 19.10.2020 r) o
czasowym zawieszeniu działalności ośrodków wparcia. DDP pozostawały
zamknięte i podejmowały różnorodne działania na rzecz podopiecznych
adekwatne do ich potrzeb i możliwości placówki w zmienionej formie.
Realizacja usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych DDP odbywała się ponownie
w zmodyfikowanej formie, opartej na dostarczaniu posiłków do domu, wsparciu w
postaci stałego kontaktu telefonicznego pozwalającego na rozeznanie i zaspokajanie
potrzeb, w tym pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami i
innych sprawach życia codziennego i innych działaniach adekwatnych do potrzeb
podopiecznych.
Główne kierunki działań na rzecz podopiecznych DDP w okresach pracy DDP w
trybie zawieszonej działalności:




Dostarczanie posiłków do domu podopiecznych osób starszych i
niepełnosprawnych, jak również niebędących podopiecznymi DDP 3 x w
tygodniu; poniedziałki środy, piątki, przy jednoczesnym dostarczaniu
suchego prowiantu na pozostałe dni tygodnia.
Kontakty telefoniczne – rozmowy wspierające w sytuacji izolacji społecznej
mające na celu rozpoznanie i zabezpieczenie podstawowych potrzeb
życiowych, monitorowanie stanu psychofizycznego podopiecznych poprzez
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rozmowy mające na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego, poczucia
lęku i odosobnienia,
Kontakty telefoniczne – rozmowy motywujące do aktywizacji umysłowej,
fizycznej i intelektualnej oraz do dbania o higienę osobistą i stosowania się
do zaleceń GIS,
Przygotowywanie dla podopiecznych materiałów do aktywizacji psychicznej,
intelektualnej i fizycznej w miejscu zamieszkania m. in. ćwiczeń do
treningów pamięci, krzyżówek, czasopism, quizów, prac manualnych (kwiaty
z krepiny i papierowych wstążek), mandali do kolorowania, tekstów
piosenek, konspektów ćwiczeń ogólnousprawniających do bieżącej
aktywizacji fizycznej oraz koordynowanie przekazania w/w rzeczy
podopiecznym.
Pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia w tym: ustalanie
terminów wizyt telefonicznych z lekarzami pierwszego kontaktu, zamawianie
recept przez telefon, sprawdzenie aktualności wizyt u specjalistów oraz badań
specjalistycznych w sytuacji pandemii i inne
Pomoc w kontaktach z urzędami, instytucjami
Pomoc w bieżących sprawach życia codziennego, także poprzez realizację
zakupów (art. żywnościowe, leki )
Interwencje psychologiczne na rzecz podopiecznych, rozmowy
psychologiczne, psychoedukacja, poradnictwo w zakresie radzenia sobie
z trudnymi emocjami oraz natrętnymi myślami, również poza godzinami
pracy realizowane przez terapeutę (psychologa).

Izolacja społeczna dla niektórych podopiecznych pociągnęła za sobą znaczne
pogorszenie stanu psychicznego, w związku z czym niezbędne okazały się
bardziej nasilone rozmowy psychologiczne oraz wspierające, a niekiedy również
kontakty z poradnią zdrowia psychicznego.
Ponadto Dzienne Domy Pomocy w okresach mniejszego nasilenia epidemii w czasie
zawieszonej działalności dawały możliwość skorzystania podopiecznym DDP z
usług kąpielowych oraz pralniczych w placówkach, co w przypadku niektórych
podopiecznych było jedyną możliwością utrzymania higieny.
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i stosowaniem zasad reżimu
sanitarnego w placówkach nie można było zrealizować szeregu planowanych działań
w zakresie aktywizacji podopiecznych m.in.: większości imprez okolicznościowych,
integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść do muzeów, kina, organizacji
wystaw prac wykonywanych podczas zajęć w DDP, jak również działań z zakresu
integracji ze społecznością lokalną i integracją międzypokoleniową.
W okresach zawieszonej działalności DDP tj. od 12 marca do 27 maja oraz
od 20 października do odwołania Dzienne Domy Pomocy zajmowały się również
identyfikacją potrzeb oraz udzielaniem wsparcia osobom przebywającym w
kwarantannie oraz izolacji domowej na terenie Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy w zakresie pomocy żywieniowej, higienicznej, w dostarczaniu leków
oraz wsparciu psychologicznym, w tym współpraca z odpowiednimi służbami i
instytucjami powołanymi do realizacji w/w zadania ( WOT, Caritas, PCK, Policja
itp.).
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Ponadto w okresie zawieszonej działalności Dzienne Domy Pomocy realizowały
zadania związane ze stanem pandemii odpowiadając na powstałe problemy w
funkcjonowaniu osób zamieszkujących Dzielnicę Włochy poprzez:
- współuczestnictwo w przygotowaniu paczek żywnościowych z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym z Fundacji Eva oraz Caritas Legionowo.
- współuczestnictwo w pozyskaniu, przygotowaniu i przekazywaniu paczek
żywnościowych z Polskiego Czerwonego Krzyża Mazowieckiego Oddziału
Okręgowego w Warszawie
Osobami uzyskującymi pomoc w Dziennym Dom Pomocy przy ulicy
Potrzebnej 10, co wiąże się z lokalizacją ośrodka, są osoby z rejonu urbanizacyjnego
dzielnicy Włochy określanego jako Stare i Nowe Włochy, a Dzienny Dom Pomocy
przy ulicy Robotniczej 15 skupia głównie, choć nie tylko, osoby z rejonu Okęcia.
Osoby kierowane do DDP to w większości osoby starsze, które z powodu
obniżenia
sprawności psychofizycznej wymagają wsparcia w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb, mające problemy z samodzielną organizacją życia
codziennego, organizacją czasu wolnego czy pozostające w szczególnie trudnej
sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, bytowej, finansowej czy mieszkaniowej.
Za najczęściej występujące problemy u osób kierowanych do DDP i
wskazywane przez nie należy uznać:
- postępujące ograniczenie samodzielności życiowej i stopniowe nasilenie
zależności od otoczenia,
- utratę zdrowia, kondycji, atrakcyjności fizycznej, statusu społecznego i
ekonomicznego, przydatności i prestiżu,
- trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem
sprawności psychofizycznej (ograniczenie możliwości podejmowania działań
związanych z codziennym funkcjonowaniem np. samodzielnym przygotowywaniem
posiłków, zwłaszcza ciepłych, odpowiednio skomponowanych pod względem
ilościowym i jakościowym, robieniem zakupów, załatwianiem spraw w placówkach
służby zdrowia, urzędach, instytucjach),
- pogorszenie sytuacji materialnej zwłaszcza wtedy, gdy nie pozwala to na
realizację podstawowych potrzeb (spadek realnej wartości świadczeń społecznych),
co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa,
- poczucie osamotnienia związane z utratą osób bliskich lub wynikające
z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, oddalenia
w przestrzeni geograficznej lub społecznej,
- trudności w organizacji czasu wolnego wynikające z braku umiejętności w
tym zakresie lub braku możliwości jego wykorzystania według upodobań,
- wycofywanie się ze spraw innych ludzi i otoczenia i ograniczenie różnych
życiowych planów co do własnej osoby, przede wszystkim w zakresie codziennej
egzystencji,
- narastające trudności w zaspokajaniu potrzeby własnej wartości, społecznej
aprobaty i uznania ze strony innych (bliskich i obcych osób),
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- trudności występujące w codziennym funkcjonowaniu w związku z ciężkimi
warunkami mieszkaniowymi.
W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych realizowanych w Dziennych
Domach Pomocy skorzystało łącznie 59 osób, w roku poprzednim 67 osób.
Tabela Nr 50 - Średnia ilość osób korzystających z pomocy w formie usług
opiekuńczych w DDP zlokalizowanych pod adresami: ul. Robotnicza 15 i ul.
Potrzebna 10 w latach 2019 - 2020
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

DDP ul. Potrzebna 10
Rok 2019
Rok 2020
22
22
22
24
21
24
21
22
21
22
23
23
23
22
24
23
24
22
23
23
24
23
22

Razem
269:12 m-cy
Średnio
22,42 osób
miesięcznie
Źródło: opracowanie własne Ośrodka

DDP ul. Robotnicza 15
Rok 2019
Rok 2020
31
30
31
32
31
31
30
31
29
30
29
31
28
30
31
29
32
29
32
29
32
29
Działalność DDP
Działalność DDP
30
zawieszona
zawieszona
331 : 11 m250:11 m-cy 366 : 12 m-cy cy
22,72 osób

30,5 osób

30,09 osób

Odpłatność za usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, realizowane w
ośrodkach wsparcia: w Dziennych Domach Pomocy uzależniona jest od dochodu
odbiorcy usług, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/ 843/2004 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie
zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 253, poz.6856 ze zm.)
oraz Uchwałą Nr LXI/1726/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28
października 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie
zadań własnych gminy.
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Tabela Nr 51 - Wysokość odpłatności ponoszona przez pensjonariuszy
(wyrażona w procentach) za usługi opiekuńcze w DDP w roku 2019 i 2020
Procent odpłatności
łącznie za
8 godzin
Rok
usług (1
0%
5%
10% 20%
40%
60%
80% 100%
dzień
pobytu)

2019

40
osób

2
osoby

1
osoba

6
osób

3
osoby

2
osoby

2020

33
4
osoby osoby

1
osoba

5
osób

4
osoby

3
osoby

17,53 zł
do
listopada
2
11
2019;
osoby osób
20,51 zł.
od
grudnia
2019
20,51 zł.
od
stycznia
0 osób 9 osób do
listopada
2020 r.

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Od grudnia 2019 r. pełna odpłatność za 8 godzin usług wynosiła 20,51 zł. i
obowiązywała do końca listopada 2020 r., w związku z zakończeniem realizacji
umowy zawartej na czas określony na dostarczanie posiłków (obiadów) do DDP i
zakończeniem okresu obowiązywania decyzji przyznających pomoc w formie usług
opiekuńczych w ośrodkach wsparcia-DDP obejmujących okres od stycznia do
listopada 2020 r.
Tak więc z dniem 1 grudnia 2020 r. forma działalności DDP została ponownie
zmodyfikowana z uwagi na wygaśnięcie decyzji przyznających pomoc w formie
usług opiekuńczych w DDP i brakiem możliwości ich przedłużenia z uwagi na
decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr WPS-I.9421.100.2020 z dnia 16.10.2020 r.
(otrzymaną w dniu 19.10.2020 r.) o czasowym zawieszeniu do odwołania
działalności ośrodków wsparcia z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARSCoV-2., co skutkowało zmianą w zakresie ilości posiłków wydawanych
podopiecznym DDP (tylko obiad).
Zakres pozostałych działań na rzecz
podopiecznych DDP pozostał bez zmian.
W roku 2020 r. pełną odpłatność za usługi opiekuńcze w DDP ponosiło 9 osób, z
uwagi na dochód wyższy niż 1479,11 zł. tj. przekraczający 211% kryterium
dochodowego, dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe,
ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 1 października 2018 r. na
kwotę -701 zł.
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Bezpłatnie z usług DDP w roku 2020 r. korzystały 33 osoby (posiadające dochód
niższy niż kwota 1051,50 zł tj. stanowiący mniej niż 150% kryterium dochodowego,
dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, na podstawie ustawy
o pomocy społecznej).
Tabela Nr 52 - Struktura w/g wieku i płci osób korzystających z usług
opiekuńczych w DDP ul. Potrzebna 10 i ul. Robotnicza 15 w roku 2019 i 2020
L.p.

Rok 2019

Wiek
podopiecznych
Kobiety

Ilość osób
Mężczyźni Ogółem
3
3
5
9
9
19
9
24
4
10

1 od 35- 50 r.ż.
2 od 51- 60 r.ż
3 od 60 - 65 r.ż.
4 od 66- 80 r.ż.
5 od 81-90 r.ż.

0
4
10
15
6

powyżej 90
r.ż.

1

1

RAZEM

36

31

6
7

Rok 2020

2
67

Kobiety

1
3
6
16
6

Ilość osób
Mężczyźni Ogółem
2
3
6
9
8
14
9
25
2
8

0

0

36

31

0
59

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr 53 - Sytuacja rodzinna osób korzystających z usług opiekuńczych w
DDP w roku 20209
Ilość osób samotnych lub
Ilość osób pozostających w rodzinie
prowadzących jednoosobowe
gospodarstwa domowe
54

5

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr 54 - Charakterystyka osób korzystających z usług opiekuńczych
w DDP ul. Potrzebna 10 i ul. Robotnicza 15 w roku 2020 pod względem stopnia
niepełnosprawności
L.p.

Stopień niepełnosprawności/grupa inwalidzka

Ilość osób

1.

Znaczny/I grupa inwalidzka

6

2.

Umiarkowany/II grupa inwalidzka

34

3.
Lekki /III grupa inwalidzka
Źródło: opracowanie własne Ośrodka

5

Tabela Nr 55 - Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem źródła
utrzymania w roku 2020
L.p.
Źródło utrzymania
Ilość osób
1.

System zabezpieczenia społecznego: (ZUS, KRUS)

38

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 151

2.
Pomoc społeczna (zasiłki stałe, inne zasiłki)
Źródło: opracowanie własne Ośrodka

21

Tabela Nr 56 - Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem wybranych
problemów zdrowotnych, wymagających leczenia specjalistycznego w roku
2020
L.p.
RODZAJ LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO
ILOŚĆ OSÓB
1.

Poradnia neurologiczna (leczenie stanów poudarowych,
powypadkowych z uszkodzeniami CUN, choroby
Alzheimera i innych schorzeń neurologicznych)

21

2.

Poradnia Zdrowia Psychicznego (depresja, schizofrenia i
inne schorzenia)

18

3.

Poradnia Pulmonologiczna (gł. przewlekła obturacyjna
choroba płuc – POCHP, astma oskrzelowa)

12

4.

Poradnia Kardiologiczna

26

5.

Poradnia Ortopedyczna

15

6.

Poradnia Onkologiczna

4

7.

Inne: Diabetologiczna, Reumatologiczna,
Endokrynologiczna, Okulistyczna, Nadciśnienia
Tętniczego, Urologiczna, Nefrologiczna.
Źródło: opracowanie własne Ośrodka

62

Znaczną część podopiecznych DDP cechuje wielochorobowość, co wiąże się
z wielolekowością i w konsekwencji zwiększeniem kosztów utrzymania w związku
z podejmowanym leczeniem farmakologicznym.
Tabela Nr 57 - Stan zatrudnienia w Dziennych Domach Pomocy i
charakterystyka pracowników w/g stażu pracy w pomocy społecznej i
wykształcenia, kwalifikacji w roku 2020.
L.p.

Stanowisko

Ilość
pracowników

Ilość
etatów

Staż pracy
w pomocy
społecznej

1.

Kierownik

1

1

2.

Starszy

1

1

Wykształcenie
Praktyka zawodowa

26 lat wyższe + studia

podyplomowe:
Organizacja pomocy
społecznej UW, Gerontologia
i opieka nad osobami
Starszymi Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu,
6 letnia praktyka w zawodzie
pracownika socjalnego (ost.
na stanowisku st. specjalista
pracy socjalnej), Studia
Podyplomowe Zarządzanie
Gospodarką Społeczną
Specjalizacja: Menadżer
Innowacji Społecznych

25 lat 1. średnie, podyplomowe
studium o specjalności:
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instruktor
terapii
zajęciowej
3.

pracownik socjalny oraz
terapeuta zajęciowy;
Studium Arteterapii – Kultura
przeciw wykluczeniu.

Starszy
instruktor
terapii
zajęciowej

1

4.

Instruktor
terapii
zajęciowej

1

1

5.

Terapeuta (1)

1

1

1

14 lat wyższe: pedagogika
resocjalizacyjna +
podyplomowe coaching
Studium terapii zajęciowej

2,5 roku wyższe zawodowe: praca
socjalna
Chrześcijańska Akademia
Teologiczna+ studia
podyplomowe: Terapia
zajęciowa
3 lata DDP ul. Robotnicza 15:
wyższe: psychologia
Uniwersytet
Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie ( do VIII 2019 r.)
3 lata wyższe: psychologia
Akademia EkonomicznoHumanistyczna w Warszawie
+wieloletnie doświadczenie
przy realizacji
specjalistycznych usług we
współpracy z OPS

Terapeuta (2)
Umowa na
zastępstwo

6.

7.

średnie + policealna Szkoła
Opiekunów Medycznych +
wieloletnia praktyka przy
realizacji usług opiekuńczych
na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych

Opiekun

1

1

2 lata

Opiekun (1)

1

1

11 lat średnie + kurs opiekun osób

Opiekun (2)

0

niepełnosprawnych,( I-VIII
2020)
średnie ( IX-XII 2020)

Źródło: opracowanie własne Ośrodka

Dzienne Domy Pomocy w roku 2020 realizowały następujące regulaminowe
zadania:
1. zapewniały dzienny pobyt w okresach nieobjętych nakazem zawieszenia
działalności w wyniku pandemii koronawirusa oraz dwa posiłki dziennie
(śniadanie, obiad),
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2. świadczyły usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym (obejmujące
pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: opiekę higieniczną,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, pomoc w rozwiązywaniu bieżących
spraw życia codziennego),

Tabela Nr 58 - Analiza potrzeb występujących/diagnozowanych
pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy w 2020 r.

u

L. p. Zdiagnozowane potrzeby podopiecznych/zdiagnozowane problemy podopiecznych
1

Konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych z uwagi na
chorobę, niepełnosprawność, wiek

2

Występowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, poczucie
osamotnienia, brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk
przed przyszłością) wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej,
rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej

3

Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

4

Bezradność w załatwianiu spraw urzędowych

5

Trudności w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami

6

Stale pogarszający się stan zdrowia (przy znacznie obniżonym stanie psychofizycznym
związanym w szczególności z wiekiem) prowadzący do objęcia stałą opieką poza
placówką (np. skierowanie do DPS, organizacja opieki w miejscu zamieszkania)

7

Problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę (wynikające z
obniżonego stanu emocjonalnego np. depresja, nawyków środowiskowych, choroby
psychicznej, niepełnosprawności, trudnych warunków mieszkaniowych)

8

Trudności w organizowaniu czasu wolnego poza placówką/ brak umiejętności
aktywnego, zgodnego z zainteresowaniami spędzania czasu wolnego przy
możliwościach psychofizycznych,

9

Problemy w relacjach z rodziną/trudności rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną

10

Problemy w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na obniżony stan psychofizyczny,
trudną sytuację materialną, mieszkaniową, zdrowotną

11

Problem alkoholowy

12

Pogarszanie się stanu zdrowia – konieczność hospitalizacji, podjęcia systematycznego
leczenia ambulatoryjnego, specjalistycznego

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
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Tabela Nr 59 - Wykaz zrealizowanych w Dziennych Domach Pomocy zadań o
charakterze pomocowym w roku 2020 r.
L.p. Rodzaj zadania o charakterze
pomocowym

1.

2.

Opieka higieniczna: usługi
pralnicze, pomoc w utrzymaniu
higieny
Podstawowe usługi opiekuńcze:
pomoc w samoobsłudze,
profilaktyka prozdrowotna:
pomiary ciśnienia

Ilość zrealizowanych
zadań na stanowisku
opiekuna w DDP

Ilość zrealizowanych
zadań na stanowisku
terapeuty i instruktora
terapii zajęciowej

596

167

315

432

3.

Pomoc w kontaktach z urzędami i
instytucjami

99

279

4.

Pomoc w kontaktach z
placówkami służby zdrowia

647

225

747

1572

0

375

5.

6.

Inne rodzaje działań pomocowych
-pomoc w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji życiowych i w
bieżących sprawach życia
codziennego
Terapia indywidualna/ Terapia
grupowa

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Podejmowane przez pracowników DDP rodzaje działań pomocowych w ramach
podstawowych usług opiekuńczych uwzględniające występujące problemy i
potrzeby podopiecznych:
- pomoc w ustaleniu inwalidztwa lub stopnia niepełnosprawności - poprzez
pomoc
w skompletowaniu dokumentacji lekarskiej niezbędnej do
wystąpienia o ustalenie stopnia niepełnosprawności (w tym ustalanie terminów
specjalistycznych wizyt lekarskich, terminów badań diagnostycznych,
wypełnianie druków),
- zakup (załatwianie) odzieży: działania mające na celu pozyskiwanie odzieży
używanej dla pensjonariuszy mających problemy w tym zakresie, pomoc w
zakupie odzieży,
- załatwianie usług i napraw,
- rozmowy wspierające:
 rodzinę podopiecznych, w zakresie problemów w opiece nad osobą
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niepełnosprawną,
mające na celu zmniejszanie lub eliminowanie u podopiecznych niekorzystnych
stanów emocjonalnych: lęku przed przyszłością, poczucia pustki, frustracji, braku
poczucia przydatności społecznej, braku bezpieczeństwa wynikającego m. in. z
braku akceptacji swojej trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej,
mieszkaniowej, w sytuacji izolacji społecznej wywołanej pandemią
koronawirusa,
dotyczące funkcjonowania podopiecznych w środowisku mające na celu
wskazywanie rozwiązań trudnej sytuacji, bieżących problemów podopiecznych,
motywowanie do podjęcia aktywności w określonym zakresie,
motywujące do większej dbałości o higienę, wygląd zewnętrzny,
motywujące do systematycznej kontroli lekarskiej, rehabilitacji, podejmowania,
kontynuacji leczenia, w tym psychiatrycznego.
- udzielanie porad/informacji - działania odnoszące się do udzielanej pomocy
w zakresie podawania informacji, porad, wskazywaniu instytucji
specjalistycznego wsparcia lub urzędów zajmujących się załatwianiem
określonych spraw uznawanych przez podopiecznych jako trudne i wymagające
wsparcia ( np. z zakresu zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,
spraw związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi w bankach,
parabankach), dostarczanie wiedzy niezbędnej do rozwiązania określonego
problemu, informacji na temat istniejących możliwości rozwiązania trudnej
sytuacji, adekwatnych do sytuacji danej osoby, jej możliwości, kompetencji.
- organizacja wsparcia prawnego w sprawach sądowych-wskazywanie
instytucji udzielających bezpłatnych usług prawnych, ustalanie terminów wizyt
na prośbę podopiecznego
- organizacja pomocy psychologicznej- współpraca z Działem Pomocy
Specjalistycznej OPS, ustalanie terminów wizyt/rozmów z psychologiem na
prośbę podopiecznego,
- inne działania: koordynowanie działań z zakresu pomocy koleżeńskiej np.
drobne prace naprawcze itp., współpraca z pracownikami socjalnymi z Zespołu
Pomocy Usługowej: omawianie bieżących problemów podopiecznych i
ustalanie zakresu działań pomocowo- wspierających (m. in. uzyskiwanie
skierowań do magazynu odzieżowego OPS- jedynie do 11.03.2020 r.), pomoc w
uzyskiwaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania określonych świadczeń,
pomoc w realizacji recept lub zamawianiu leków (w tym e-recepty), pomoc w
wypełnianiu dokumentów, druków (wnioski na dodatek mieszkaniowy, wnioski
dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności, książeczki czynszowe, przekazy
pocztowe), pomoc w racjonalnym gospodarowaniu zasobami pieniężnymi
(trening budżetowy), motywowanie do podjęcia leczenia uzależnienia oraz
podjęcia działań mających na celu poprawę wyglądu zewnętrznego (trening
higieniczny - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej) z wykorzystaniem
infrastruktury placówki: prysznic, pralnia, zabezpieczanie w środki pomocnicze
(np. okulary, aparaty słuchowe, pieluchy) i przedmioty ortopedyczne,
towarzyszenie-wspólne załatwianie spraw pracownik DDP realizując ten rodzaj
pomocy wspiera podopiecznego, nie występując w jego imieniu).
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Efekty podejmowanych działań pomocowych w DDP:
- poprawa funkcjonowania w środowisku
- poprawa stanu psychofizycznego
- rozwiązywanie bieżących problemów podopiecznych
- wzmocnienie aktywności, samodzielności życiowej
- wzrost dbałości o wygląd zewnętrzny
- poprawa relacji w rodzinie
- wzrost poczucia własnej wartości i poczucia przydatności społecznej
- wzrost aktywności w zakresie spędzania czasu wolnego poza placówką
- wzrost poczucia bezpieczeństwa
3. Udzielały wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i społecznych poprzez
wielokierunkowe działania polegające m. in. na:
- kontaktach z rodziną podopiecznych np. w zakresie współpracy przy
rozwiązywaniu
problemów podopiecznych, wskazywanie rozwiązań
mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywanie
instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności,
- umożliwieniu uczestnictwa w życiu kulturalnym, imprezach integracyjnych
oraz w innych formach kontaktów podopiecznych z otoczeniem, w tym ze
środowiskiem lokalnym ( realizacja zadania możliwa w okresie sprzed
pandemii).
4. udzielały pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz urzędami
Wielu podopiecznych DDP wykazywało daleko idącą bezradność w zakresie
podejmowania samodzielnych działań odnośnie załatwiania spraw urzędowych oraz
w kontaktach z placówkami służby zdrowia i wymagało pomocy np.: zamawianie
wizyt lekarskich, dotarcie do placówek służby zdrowia, pisaniu pism urzędowych, w
szczególności w czasie pandemii przy specyficznym trybie pracy ww. instytucji.
W ramach udzielania pomocy podopiecznym w powyższym zakresie pracownicy
Dziennych Domów Pomocy współpracowali z:
4.1. Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy tj. :
- Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 36 A
(Poradnia Lekarza POZ, poradnia neurologiczna, chirurgii stomatologicznej,
ginekologiczno-położnicza, rehabilitacyjna),
-Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną z siedzibą przy ul. Janiszowskiej 15
(Poradnia Lekarza POZ, poradnia urologiczna, poradnia stomatologiczna,
diagnostyka: pracownia USG);
-Przychodnią Rejonowo-Specjalistyczną z siedzibą przy ul Cegielnianej 8 (Poradnia
Lekarza POZ, poradnie specjalistyczne: okulistyczna, stomatologiczna,
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dermatologiczna, rehabilitacyjna, ginekologiczna, zdrowia psychicznego,
kardiologiczna, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Pracownia:
USG, RTG, pielęgniarki środowiskowe, gabinet zabiegowy)
-Przychodnią Rejonowo-Specjalistyczną z siedzibą przy ul. Czumy 1 (pracownia
RTG, USG, pracownia mammografii);
-Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną z siedzibą przy ul. Szybowcowej 4
((Poradnia Lekarza POZ, poradnia stomatologiczna, poradnia diabetologiczna);
4.2. Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa Ochota tj.:
-Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 36
(okulistyczna, otolaryngologiczna );
-Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną z siedzibą przy ul. S. Skarżyńskiego 1 (
zdrowia psychicznego, neurologiczna),
4.3. Innymi placówkami służby zdrowia:
- Przychodniami przyszpitalnymi: Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul.
Lindleya 4 (poradnia nefrologiczna), Klinika Dermatologii ul. Koszykowa 82a,
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ul. Wołoska 137 (poradnia leczenia
chorób zakaźnych, poradnia hepatologiczna, poradnia laryngologiczna );
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny przy ul. Barskiej 16/20
(poradnia gastroenterologiczna, poradnia urazowo-ortopedyczna); Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego (poradnia gastroenterologiczna, Pracownia USG, poradnia
neurologiczna), Szpitala Bielańskiego. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ ul. Cegłowska 80,
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibą przy ul.
Stefana Banacha 1a (klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej);
-Ogólnopolska Sieć Klinik dr n. med. Michała Kamińskiego z siedzibą przy ul.
Władysława Jagiełły 2 lok.2 (protetyka stomatologiczna)
-Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Chałbińskiego 8
-Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Konstancin-Jeziorna ul.
Wierzejewskiego 12
- Enel-med. Oddział Zacisze, ul. Gilarska 86C (diagnostyka obrazowa – USG);
- Pogotowiem Ratunkowym,
- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Jana III Sobieskiego 9 (PZP),
-Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Dla Pracowników Wojska SPZOZ przy ul.
Nowowiejskiej 31 (poradnia neurologiczna),
- Sanatorium Uzdrowiskowe ENERGETYK w Świnoujściu ul. Żeromskiego 4,
- Przychodnią Lekarską RAZEM Aleja Krakowska 110/114,
- Centrum Medycznym Medycyna Rodzinna- grupa LUX MED przy ul. Żwirki i
Wigury 39,
-Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie- Poradnią Zdrowia Psychicznego, ul.
Nowowiejska 27,
- Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS - Przychodnia
przy ul. Pawińskiego 2 (poradnia urologiczna, laryngologiczna), ul. Górczewska 89
( Pracownia USG):
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- Centrum Medycznym MAVIT przy ul. Migdałowa 4,
- Centrum Medycznym ZDROWIE, ul. Kleszczowa 3a (POZ)
- Centralną Wojskową |Przychodnią Lekarską „CePeLek”, przy ul. Koszykowej 78
(poradnia ortopedyczna, poradnia leczenia jaskry, urologiczna,
gastroenterologiczna); przy ul. Żeromskiego 33 (poradnia kardiologiczna);
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą przy ul. Kaliskiej 24 (poradnia
pulmonologiczna).
- SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Przychodnia Lekarska przy ul Płockiej 49
(pracownia diagnostyki obrazowej);
- Szpital Specjalistyczny MSWiA ul. Bolesława Prusa1/3 w Otwocku (poradnia
rehabilitacyjna)
- Spółdzielnia Pracy Rentgenologów, ul. Waryńskiego 9 (RTG):
4.4. Urzędami i instytucjami: INNOGY Polska S.A BOK ul. Rudzka 18, infolinią
INNOGY POLSKA S.A Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Telefoniczne Centrum
Obsługi Klienta PGNiG oraz PGNiG Al. Jerozolimskie 146 B i Jana Kazimierza 3,
ul. Marcina Kasprzaka 25, ZUS ul. Senatorska 6/8, ZUS ul. E. Orzeszkowej 14,
ZGN Warszawa Włochy ul. Chrobrego 7, Urzędem Dzielnicy Włochy (Wydział
Zasobów Lokalowych, Ewidencja Ludności, Wydział Spraw Społecznych i
Zdrowia), Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul.
Andersa 5, Urzędem Pocztowym przy Al. Krakowska 110/114, Sądem Rejonowym
dla m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 82 I Wydział Cywilny – Biuro Obsługi
Interesantów, Straż Miejska m.st. Warszawy, Alior Bankiem Warszawa ul. Grójecka
59/63, Bankiem Zachodnim Santander Bank Polska Oddział przy Al. Krakowskiej
110/114 , Credit Agricole Bank Polska S.A, ul. Grójecka 56/58, Play Okęcie
Auchan Al. Krakowska 61, Salonem Orange ul. Wołoska 12 Galeria Mokotów
Warszawa, Biurem Obsługi Klienta Play (Infolinia), Telefonicznym Biurem Obsługi
Klienta T- Mobile, Urzędem Pocztowym al. Krakowska 110/114, Pekao SA, ul.
Grójecka 74, Infolinia NFZ, Schronisko dla osób Chorych „Betlejem” Wspólnota
Chleb Życia ul. Gniewkowska 50, DPS „Chemik” ul. Korotyńskiego 10, Kancelaria
Adwokacka Monika Tarnowska ul. Szucha 8, Fundacja Pomocy Społecznej „Eva”,
ul. Białobrzeska 5.
5. udzielały pomocy w nabywaniu umiejętności w zakresie organizowania czasu
wolnego poza pobytem w placówce
Oprócz wskazywanych podczas rozmów ogólnych i indywidualnych rozwiązań w
kwestii organizowania czasu wolnego poza pobytem w placówce i motywowania
podopiecznych przez pracowników do podejmowania aktywności w tym zakresie, w
Dziennych Domach Pomocy prowadzone były tablice ogłoszeń pn. „Polecamy”, na
których podopieczni mogli znaleźć aktualną ofertę wydarzeń o charakterze
kulturalnym i rekreacyjnym dostępną w Warszawie, w szczególności w dzielnicy
Włochy. Podawane informacje dotyczyły głównie imprez na które obowiązywał
wstęp wolny( realizacja zadania możliwa w okresie sprzed pandemii w zakresie
osobistego uczestnictwa w wydarzeniach, później online).
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Stale uaktualniana oferta powstawała na bazie informacji z prenumerowanej prasy,
internetu, w tym oferty Domu Kultury, Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy.
6. organizowały warunki do utrzymania higieny osobistej
Z uwagi na bardzo trudne warunki mieszkaniowe (mieszkania bez wygód,
ogrzewane węglem, bez cieplej wody, niedogrzane z uwagi na wysokie koszty za
energię elektryczną, gaz czy inne źródła ciepła) dla niektórych podopiecznych
możliwość skorzystania z kąpieli pod prysznicem czy z usług pralniczych stanowiła
istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu.
Ponadto pensjonariusze o znacznie obniżonej sprawności psychofizycznej (np. osoby
po przebytym udarze) mogli liczyć na pomoc w zakresie pielęgnacji tj. pomoc przy
kąpieli, myciu).
7. realizowały świadczenia kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne służące
aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej podopiecznych.

W okresie niezawieszonej działalności placówki w ramach realizacji świadczeń
kulturalnych organizowano:
- wyjścia do kina Cinema City Galeria Mokotów na filmy: ,,Psy 3. W imię zasad”,
,,Zenek”;
-„zwiedzanie” muzeów cyfrowych” : Zamek w Malborku, Zamek Królewski w
Warszawie, Filharmonia Narodowa w Warszawie;
- spacery: spacer po Warszawskiej Starówce
bożonarodzeniowych szopek w kościołach;

połączony

z

oglądaniem

- spotkania kulturalne - okolicznościowe:


poetyckie, wokalno-poetyckie, autorskie, koncerty, warsztaty historyczne:

– spotkanie autorskie z poetami p. Marią Bednarek, p. Jolantą Grotte i p. Janem
Rychnerem z Klubu Literackiego "Nasza Twórczość" przy Stowarzyszeniu
"Wspólnota Polska" pn. ,,Kobietą być…” z okazji Dnia Kobiet;
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w DDP przy ul. Robotniczej 15.

- spotkanie autorskie z utalentowanym, wielokrotnie nagradzanym poetą, satyrykiem
i artystą estradowym p. Andrzejem Rodysem pn. ,,Ogrzejmy się w blasku miłości” z
okazji Walentynek

potkanie Walentynkowe w DDP przy ul. Robotniczej 15 z udziałem poety A.
Rodysa
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- spotkanie autorskie z okazji Walentynek z poetką p. Wandą Stańczak pt. „Być
kobietą”;

Spotkanie z okazji Walentynek w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 z udziałem poetki
p. Wandy Stańczak

– koncert piosenki francusko-polskiej pn. „Ach te baby…” z okazji Dnia Kobiet w
wykonaniu Francois Guillon’a z MAL OPS Dzielnicy Włochy w DDP przy ul.
Robotniczej 15;
–„Koncert Walentynkowy” w wykonaniu Francois Guillon’a z MAL OPS
Włochy. W programie piosenki o miłości nie tylko „w języku stworzonym do
miłosnych wyznań”w DDP przy ul. Robotniczej 15;
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Koncert Walentynkowy w wykonaniu Francoisa Guillon’a W DDP przy ul. Robotniczej 15.

- spotkanie z okazji Walentynek koncert piosenek o miłości pt. „Czar miłości” w
wykonaniu p. Francoisa Guillona w DDP przy ul. Potrzebnej 10.
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet koncert piosenek francuskich pt. „Kobieta w
piosence” w wykonaniu p. Francoisa Guillona w DDP przy ul. Potrzebnej 10.


spotkania poetyckie (wewnętrzne) z udziałem pensjonariuszy i pracowników
DDP: ,,Zimowe pejzaże”: zabawa rymami, wspólne ułożenie wiersza pt.
,,Przyroda w zimowej szacie”, ,,Lato w poezji”, „Barwy jesieni”: wspólne
tworzenie wiersza pt. „Jesienna paleta barw”, wiersze Grażyny Doroty
Kowalskiej z tomiku pt. ,,Obiecana kawa”, poezja Wisławy Szymborskiej
pn. ,,O starości na wesoło”, ,,Piękno przyrody wierszem pisane”;

Na spotkaniach z poezją prezentowana była poezja polskich twórców m.in.:
Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, Krystyny Krahelskiej, Józefa
Szczepańskiego, Leopolda Staffa, Haliny Poświatowskiej, Wisławy Szymborskiej,
Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Adama Asnyka
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiersze Juliana Tuwima, Konstantego
Gałczyńskiego, Ks. Jana Twardowskiego z tomiku ,,Powrót Andersena. Wiersze
1959” (utwory zebrane).
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Prezentacja poezji odbywała się w ramach spotkań przygotowywanych przez
instruktora terapii zajęciowej i terapeuty z udziałem niektórych podopiecznych.
Podczas ,,spotkań z poezją” prezentowano także m. in. twórczość nawiązującą do
aktualnych rocznic, wydarzeń, pór roku itp.: np. poezja patriotyczna, powstańcza,
poezja o tematyce jesieni, wiosny, lata, zimy, poezja o miłości, o Matce, Babci itp.
- projekcje filmów DVD (filmoterapia) - filmy: ,,Obywatel Jones” w reżyserii
Agnieszki Holland, ,,Zenek” w reżyserii Jana Hryniaka, ,,Przemytnik” w reżyserii
Clinta Eastwooda, "Na bank się uda" w reżyserii Szymona Jakubowskiego,
,,Amelia” w reżyserii Jean-Pierre Jeuneta, ,,Jestem na tak” w reżyserii Peytona
Reeda, ,,Piłsudski” w reżyserii Michała Rosa, ,,Dwóch papieży" w reżyserii
Fernando Meirellesa, ,,Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy, Młode wilki” w
reżyserii Jarosława Żamojdy, „Pełnia” w reżyserii Andrzeja Kondratiuka, „Zabawa,
zabawa” w reżyserii Kingi Dębskiej, „Kobieta za ladą” w reżyserii Jarosława Dudka,
„Mała Moskwa” w reżyserii Waldemara Krzystka.
- imprezy okolicznościowe w ramach których zorganizowano spotkania integracyjne
z dziećmi z włochowskich szkół i przedszkoli, integracyjne z pensjonariuszami z
DDP ul. Potrzebna 10.
-imprezy okolicznościowe:


z dziećmi w ramach cyklu „Łamiemy bariery międzypokoleniowe”:

- w Przedszkolu Publicznym nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15b z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Obejrzenie przedstawienia artystycznego przygotowanego przez
dzieci, wspólny, słodki poczęstunek oraz wręczenie upominków wykonanych przez
przedszkolaków dla seniorów;
- z uczniami Społecznego Liceum Startowa 4K z ul. Startowej 9 (w programie:
przedstawienie artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz
wspólny
poczęstunek przygotowany przez młodzież);
- z uczniami Społecznego Liceum Startowa 4K z ul. Startowej 9, którzy
przygotowali dla Seniorów program edukacyjno- artystyczny. Był Quiz o Warszawie
przygotowany z wykorzystaniem genialnej aplikacji Quizlet oraz smartfonów do
uruchomienia mobilnego Hot Spotu WI-FI. Podczas części artystycznej odbył się
wzruszający koncert na gitarze i nostalgicznymi pieśniami oraz koncert na
keyboardzie. Na spotkaniu była też degustacja ciast przygotowanych przez
młodzież);
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Spotkanie integracyjne z uczniami ze Społecznego Liceum Startowa 4 w DDP przy ul. Robotniczej
15.

- w Szkole Podstawowej Nr 87 z ul. Malowniczej 31 z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Obejrzenie przez seniorów programu artystycznego oraz wręczenie seniorom
upominków wykonanych przez uczniów;
- wyjście do Przedszkola Publicznego nr 29 przy ul Sycowskiej 1 na przedstawienie
jasełkowe przygotowane przez dzieci z okazji Dni Babci i Dziadka.
- z dziećmi z Państwowego Przedszkola nr 77 „Akademia Pana Kleksa” Oddział
przy ul. Ciszewskiej 7. Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka
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Dzień Babci w DDP przy ul. Potrzebnej 10.

- spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana
Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16/18. Spotkanie pt. „Hej kolęda, kolęda”wspólne kolędowanie oraz quiz kolędowy.
- spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana
Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16/18. Spotkanie związane z obchodzonym
Dniem Kobiet - złożenie życzeń i obdarowanie podopiecznych upominkami
przygotowanymi przez dzieci.
Celem spotkań była integracja międzypokoleniowa, kształtowanie postaw
wobec starości, zmiana stereotypów w postrzeganiu osób starszych oraz dzieci i
młodzieży.


imprezy okolicznościowe z udziałem podopiecznych z DDP ul.
Potrzebna 10:

- Bal Karnawałowy w DDP przy ul. Robotniczej 15. Impreza integracyjna w stylu
„Latino”, w rytmach muzyki latynoamerykańskiej pn. „La Vida Loca”. W
programie m.in. konkursy, zabawa i poczęstunek;
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Integracyjny Bal Karnawałowy w DDP przy ul. Robotniczej 15

- Bal Ostatkowy w DDP ul. Potrzebnej 10. Impreza integracyjna – zabawa taneczna,
konkursy, poczęstunek;
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Integracyjny Bal Ostatkowy w DDP przy ul. Potrzebnej 10.

-imprezy okolicznościowe z okazji październikowych Dni Seniora:
- Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - ,,Jesienny koncert życzeń –
od pracowników DDP dla Seniorów”;
- Obchody Październikowych Dni Seniora: w programie wysłuchanie koncertu
zespołu Kapela z Naszego Miasteczka pn. „Mały biały domek”, „Trochę
wspomnień z tamtych lat” spotkanie muzyczne przy herbacie i ciasteczkach;
- pogadanka nt. ,,Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Polsce i na świecie”
oraz słodki poczęstunek;
- Obchody Dni Seniora pt. „Zrywamy kartki z kalendarzy”.
- spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej pn. ,,O starości na wesoło”.
- spotkania, koncerty, pogadanki, spacery:
- Obchody Dnia Mężczyzn. W programie: prezentacja przez kobiety z Dziennego
Domu Pomocy wybranych anegdot i sentencji z dedykacją dla Panów z DDP,
składanie życzeń wręczanie upominków, pogaduchy przy herbacie i galaretce z
owocami przygotowanej dla Panów przez Panie;
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Dzień Mężczyzn w DDP przy ul. Potrzebnej 10.

- Obchody Światowego Dnia Kobiet. W programie: prezentacja przez mężczyzn z
Dziennego Domu Pomocy wybranej poezji z dedykacją dla Pań z DDP, ,,Mini
koncert życzeń”, wręczanie kwiatów, składanie życzeń, słodki poczęstunek
(babeczki) przygotowane przez Panów dla Pań, kawa, herbata;
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Dzień

Dzień Kobiet w DDP przy ul. Robotniczej 15.
- pogadanka okolicznościowa z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” na podstawie materiałów udostępnionych na stronie internetowej
Instytutu
Pamięci
Narodowej
pt.
„Żołnierze
Wyklęci.
Podziemie
niepodległościowe 1944–1963”;
- obchody wybuchu 81 rocznicy II wojny światowej pt. ,,Wszystko zaczęło się na
Westerplatte”, spotkanie interaktywne upamiętniające bohaterów II wojny
światowej według scenariusza historyka p. Jolanty Sokołowskiej oraz spotkanie pn
„Był taki wrzesień”;
- obchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: prezentacja przez
podopiecznych i pracowników wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza
Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, Krystyny Krahelskiej i innych;
- spotkanie z okazji Święta Trzech Króli. Rozmowy inspirowane książkami
,,Historia świąt chrześcijańskich” Robert Fery oraz ,,Okrągły rok zabaw. 56
aktywności dla młodych i starych” Anny Bowden, Nancy Lewthwaite w adaptacji
Joanny Jedlińskiej;
- spotkanie z okazji Tłustego Czwartku. W programie: pogadanka na temat ,,Tłusty
Czwartek. Słodkie tradycje na koniec karnawału” połączone z degustacją małych
serowych pączków upieczonych na kółku kulinarnym;
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Tłusty Czwartek w DDP przy ul. Robotniczej 15

- „Zwyczaje i tradycje związane z Popielcem”
- pogadanka z okazji Dnia Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk na temat: „10
rzeczy, które każdy może zrobić dla ochrony środowiska”, na podstawie
magazynu „Focus Wiedza Numer Specjalny 2/2020 - Klimat, ekologia,
zrównoważony rozwój” oraz książki Elżbiety Betlejewskiej pt. „Krótkie wykłady.
Ekologia”;
- „Pamiętamy o Bohaterach” - odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej związanych
z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i II Wojny Światowej.
W ramach świadczeń rekreacyjnych zorganizowano:
1. wyjścia do parków, spacery:
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- wyjście na „Jesienny spacer”- wyjście na spacer w okolice Fortu Okęcie,
zbieranie jesiennych liści, kasztanów itp.;
- spacery po okolicy z kijkami nordic walking;
- spacery do „Parku Kombatanta”, „Ogrodów Kosmosu”
2. zabawy ruchowe w ogrodzie DDP: m. in. zabawy ruchowe z przyborami: piłką,
woreczkami z grochem, szarfami itp., serso, rzuty do tarczy, rzuty piłeczkami lub
woreczkami z grochem do celu, kozłowanie piłką, gra w kręgle.
Wyżej wymienione świadczenia rekreacyjne miały na celu: aktywizację społeczną i
fizyczną, integrację ze środowiskiem lokalnym, poprawę kondycji psychofizycznej,
zmniejszenie niekorzystnych stanów emocjonalnych, przeciwdziałanie izolacji i
marginalizacji społecznej seniorów.
W ramach świadczeń edukacyjnych przeprowadzono:
- konkursy tematyczne:
- „Sprawności manualnej” – rywalizacja indywidualna (nawlekanie koralików,
wycinanie, obieranie najdłuższej skórki od jabłka, zaplatanie warkocza na czas,
zapinanie guzików na czas, kopiowanie przedstawionych wzorów, segregowanie
nasion na czas i inne), wyłonienie zwycięzcy, nagrody;

Konkurs sprawności manualnej w DDP przy ul. Robotniczej 15.
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- ,,Wiedzy o Warszawie” - wyłonienie zwycięzcy, drobne nagrody dla wszystkich
uczestników;
- konkurs pn. ,,Mistrz poprawnej polszczyzny”. Rywalizacja indywidualna,
wyłonienie zwycięzcy i nagrodzenie wszystkich uczestników;
-,,Wiedzy ogólnej” - wyłonienie zwycięzcy, drobne nagrody dla wszystkich
uczestników;
Organizowane konkursy przygotowywane były przy uwzględnieniu
zróżnicowanych możliwości intelektualnych uczestników, zawierały pytania różniące
się stopniem trudności. Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody. Konkursy
przyczyniły się do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, aktywizowały umysłowo,
spełniały również ważną rolę w aktywizacji społecznej uczestników np. pozwalały
niwelować onieśmielenie, niepewność przy wystąpieniach przed grupą, przyczyniały
się do wzrostu samooceny, pozwalały lepiej uwierzyć we własne możliwości.
- pogadanki z zakresu profilaktyki prozdrowotnej m.in.:
,,Im więcej jajek, tym mniejsze prawdopodobieństwo miażdżycy?”, „Woda z kranu,
czy z butelki?”, ,,Stres a zdrowie psychiczne”, ,,Mleko tłuste czy chude?”, „Czy
gluten jest zawsze zły?”, „Smażone czy pieczone?”, ,,Dieta a długowieczność”,
,,Alergie i nietolerancje. Jak je wykryć i poskromić ”, ,,Jak uniknąć raka?”, ,,Czy i
jak regulacja impulsów sprzyja poczuciu dobrostanu?”, ,,Ostry wzrok, dobry słuch –
jak dbać o te ważne zmysły?”, ,,Jeść czy nie jeść, oto jest pytanie?”, „Nic po dietach!
Jak to jest być otyłym?”, „Międzynarodowy dzień przytulania – czyli jakie znaczenie
ma dotyk dla naszego zdrowia”, „Jak rozpoznać toksycznych ludzi”, „Naturalne
probiotyki, czyli jak wzmocnić naszą odporność?”, „Współczesne metody leczenia
zaćmy”, „Mity przenoszone drogą szeptaną”, „Naturalne, niekonwencjonalne,
bezpieczne”, „Czy grozi nam instadepresja”, „10 superproduktów, które warto mieć
w kuchni”, „Kawka i herbata-mity i fakty o naszych ulubionych napojach”.
Pogadanki prozdrowotne przygotowywane były w oparciu o książki: ,,Jeść
czy nie jeść? Rozmowy z ekspertami o zdrowym odżywianiu” Krystyny
Naszkowskiej, „Projekt zdrowie. Szwedzki poradnik inteligenta. Jak świadomie
wyćwiczyć ciało i umysł” autorstwa Carla Johana Sundberga i Andersa Hansena,
,,Jeść zdrowiej. Warzywa i owoce” K. Okrasa, D. Ładoch, K Paruzel, P. Małecki,
„Co na to lekarz?” Łukasz Durajski oraz artykuły: ,,Co jeść, żeby dożyć setki?” z
magazynu medycznego Focus. Zdrowie i Życie, ,,Więcej ruchu, mniej mięsa, zero
alkoholu. Nowe wytyczne jak uniknąć raka”, ,,Jak zadbać o swoje zdrowie
psychiczne w stresujących chwilach?” Hanny Sadomskiej, ze strony internetowej
magazynu Focus.pl, Mateusza Banaszkiewicza „Zjeść czy nie zjeść?”, z magazynu
psychologicznego
,,Charaktery”,
magazynu
medycznego
,,Moda
na
zdrowie,”,Psychiatria kliniczna” H. Kaplan, B. Sadock, „Wielka Księga ziół” –
Lesley Bremness, „Księga zdrowia. Ziołowa apteka domowa” – James A. Duke,
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„1001 rad dla zdrowia , „Podręczna Encyklopedia Zdrowia” V. Corazza, R. Daimler,
A. Ernst , „Co na to lekarz” Łukasza Durajskiego, „Nie daj się wkręcać
szarlatanom” prof. dr hab. Ewa Bartnik, dr Paweł M. Buguszewskiego, i inne
artykuły zaczerpnięte z Internetu.
Celem pogadanek było rozbudzenie zainteresowania tematyką własnego
zdrowia, zmotywowanie ludzi starszych do przejęcia odpowiedzialności za własne
zdrowie, zwiększenie świadomości na temat zdrowia, jednostek chorobowych i
schorzeń charakterystycznych dla wieku starszego, zwrócenie uwagi na zależności
występujące pomiędzy zdrowiem psychicznym a ogólną kondycją organizmu,
zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną, wyrobienie nawyku regularnego
wykonywania badań profilaktycznych, uwrażliwienie seniorów na konieczność
podejmowania działań mających na celu utrzymanie jak najdłużej dobrej kondycji
fizycznej i psychicznej.
3. pogadanki różnotematyczne:
- ,, Zasady w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS – CoV 2”;
- ,,Psychiczne i fizyczne skutki izolacji w czasach pandemii”;
-„Klimat na smutek”,
-„Jak się pozbyć malkontenctwa ? Czyli narzekania, które staje się naszym
nałogiem”, -„Uszanowanie dla samego siebie”,
- „Czy inni naprawdę mają lepiej?”,
-„Pozytywne i negatywne aspekty starzenia się”,
-„Światowy dzień choroby Alzheimera”.
- prezentacja oraz dyskusja na temat wybranych fragmentów z książki pt. ,,1001
spotkań z nauką” James Trefil,. ,,Czy to prawda, że…” Christoph Drosser, ,,Czy
niedźwiedzie polarne czują się samotne? i 101 innych intrygujących pytań” Mick O
Hare, ,,Epidemia. Od dżumy, przez HIV, po ebolę” autorstwa Sonii Shah,
- prezentacja oraz dyskusja na temat artykułu Adama Węgłowskiego pt. ,,Naukowcy
na wojnie”, o polskich naukowcach podczas II wojny światowej, którzy pokazali, że
o ojczyznę można walczyć nie tylko z bronią w ręku z magazynu historycznego
Focus Historia;
Pogadanki różnotematyczne przygotowywane były w oparciu o: książki:
„Księga faktów” Ruseel Ash, „Człowiek – instytucja obsługi” Hanna Brycz,
„Okrągły rok zabaw. 56 aktywności dla młodych i starych” Anna Bowden, Nancy
Lewthwaite, ,,1001 spotkań z nauką” James Trefil, „Tajemnice natury w pytaniach i
odpowiedziach” Andrzeja Sieradzkiego, „Psychologia starzenia się i starości
„Stanisławy Steuden, magazyn psychologiczny „Charaktery” oraz artykuły
zaczerpnięte z Internetu.
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- cykle pogadanek:


cykl pn. ,,Ciekawostki popularnonaukowe" o tematyce m.in.: „Co się
dzieje z mózgiem człowieka w czasie hipnozy?”, „Dlaczego mężczyźni mają
sutki?”, „Czym może skończyć się rozregulowanie rytmu dobowego?” ,,Jak
długo można przeżyć bez jedzenia i picia?”, ,,Ile bakterii mamy w jelitach?”,
,,Po co nam długie jelita?”, ,,Po co nam woskowina w uszach?”, ,,Czy
kobiety lepiej rozróżniają kolory niż mężczyźni?”, ,,Czy pestycydy można
usunąć z owoców przez mycie?”, ,,Czy proszek do pieczenia pomaga w
walce z mrówkami”, ,,Deska klozetowa kontra ścierka kuchenna – jaka jest
najbrudniejsza rzecz w domu?, ,,Skąd się biorą przypływy i odpływy?,
,,Skąd GPS zna drogę?” i inne;



cykl pn. „Mity medyczne przenoszone drogą szeptaną” na temat:
„Telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i Wi-Fi – czy są szkodliwe dla
naszego zdrowia?”, ,,Zakwaszenie organizmu – prawda czy mit?”, ,,Dlaczego
miewamy cienie pod oczami?”, ,,Jak działają wykrywacze kłamstw?”, ,,W
pocie czoła”; ,,Czy kawa wypłukuje składniki odżywcze?”, „Czy wapno
pomaga na uczulenie?”, ,,Jakie skutki uboczne mają antybiotyki?” i inne;



cykl pn. „Co kraj to obyczaj” na temat: „O różnicach międzykulturowych
związanych z powitaniem”, ,Jak się zachować w obcym kraju?”, ,,Życie
rodzinne”, ,,Kobieta i mężczyzna”, ,,Ucztowanie”, ,,Śmieszna joga”; Węgry17 ciekawostek o Węgrzech i Budapeszcie, które warto znać”, „Dubajniezwykły świat”, „Chorwacja – niezwykłe miejsce”, „Rumuniaczarodziejska kraina”.
Słynne polskie kobiety minionej epoki”: Barbara Kwiatkowska-Lass,
Elżbieta Czyżewska, Nina Andrycz



Pogadanki „Z cyklu …” przygotowywane były w oparciu o książkę: „oraz
magazyny: Show, Party, Glamour, Życie na gorąco oraz artykuły i filmy z
Internetu .


cykl pn. ,,Ciekawe fakty o współczesnym świecie” na temat: ,,Najbardziej
zwariowane prawa i przepisy na przestrzeni dziejów”, ,,Wszystkie twarze
sąsiada”, ,,Wojskowy Fast food”, ,,Korpo plemiona”, ,,Tanie auto zamiast
świętej krowy”, ,,W slumsach słychać Bacha”.

Pogadanki przygotowywane były w oparciu o książki: „Bez gaf w obcych
krajach. Podróże z klasą” Kazimierza Capa, ,,Egzotyczne cywilizacje. Poznać i
zrozumieć człowieka. Focus Cywilizacje”, „Co na to lekarz?” Łukasza Durajskiego,
„Nie daj się wkręcać szarlatanom. Posłuchaj, co o zdrowiu mówi nauka!” autorstwa
dr n. med. E. Krawczyk, dr hab. J. Weiner, dr n. med. J. Belowski, „Fakt, nie mit.
Obalamy naukowe mity” autorstwa Aleksandry Stanisławskiej i Piotra
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Stanisławskiego, ,,Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe" autorstwa F. Gould, ,,Dlaczego
pingwinom nie zamarzają stopy? I 114 innych pytań." M. O'Hare, „Czy to prawda,
że…” Christopha Drossera, „100 rzeczy, których nie wiesz o swoim ciele” Andrzeja
Fedorowicza, „30 sekund o teoriach naukowych. 50 kluczowych, prowokujących do
myślenia teorii naukowych przedstawionych w pół minuty” Paula Parsonsa, ,,Łeb
urywa! 362 zaskakujące fakty o współczesnym świecie” Matthew Santoroi, „Damy
PRL - u” Emilii Padoł, artykułu ,,To tylko Pandemia – o tym jak sytuacja pandemii
ujawnia problemy psychologiczne” Zofii Milskiej-Wrzosińskiej z magazynu
psychologicznego ,,Charaktery” oraz artykuły z Internetu.
- rok 2020 rokiem:
Rokiem Jana Pawła II - Sejm RP w przyjętej uchwale zwrócił uwagę, że zajmuje on
szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o
prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona
praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców
niepodległości Polski.
Pogadanka „Rok 2020 rokiem” przygotowywana były w oparciu o książki:
„100 postaci które tworzyły historię Polski” Andrzej Szwarc, Marek Urbański, Paweł
Wieczorkiewicz, „Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003”
Jana Pawła II oraz artykuły z Internetu.
- wykłady, warsztaty:




warsztaty historyczne z udziałem P. Weroniki Kołacz z Muzeum Historii
Polski z ul. Mokotowskiej 33/35 na temat ,,Warszawiacy we wrześniu 39 r.”
Warsztaty realizowane w ramach współpracy DDP z Muzeum Historii Polski;
warsztaty historyczne z udziałem P. Weroniki Gabrieli Sierocińskiej – Dec z
Muzeum Historii Polski z ul. Mokotowskiej 33/35 na temat ,,Powstania
Śląskie”. Warsztaty realizowane w ramach współpracy DDP z Muzeum
Historii Polski;
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Warsztaty historyczne w DDP przy ul. Robotniczej 15.


spotkania z podologiem p. Renatą Dobrzyńską celem udzielania
indywidualnych porad dotyczących higieny i pielęgnacji stóp, oraz mini
zabiegi.

-filmy geograficzne, przyrodnicze, historyczne,
reportaże m.in.:

magazyny dokumentalne,

-magazyny historyczne, reportaże: ,,Miasto gniewu”, ,,Tajemnice III Rzeszy”,
„Śladami historii”, „Polska i świat z historia w tle”, „Atlas Niepodległości”, ,,Flesz
historii”, ,,Było, nie minęło – kronika zwiadowców historii”, „Historia broni”,
,,Encyklopedia II wojny światowej”, „Tajemnice Majów”, „Sensacje XX wieku.
Odcinki - „Szpieg świata” „Dwa pociski”, „Ostatnia narada”, „Radziecka bomba”,
,,Encyklopedia II wojny światowej”;










seriale dokumentalne: ,,Żony Hollywood”, „Starożytni kosmici”, „Polska
kronika filmowa”, „Katastrofy w przestworzach”, „Historia w postaciach
zapisana”, „Genialne wynalazki”;
filmy dokumentalne z cyklu „Ikony XX wieku” w reżyserii Elizabeth
Dobson, przedstawiającego portrety ludzi, którzy zmienili świat i brali
czynny udział w tworzeniu rzeczywistości, w jakiej żyjemy;
geograficzne: „Europa. Niezwykły Świat BBC”, ,,Orbita. Niezwykła Podróż
Ziemi”, ,,Życie Pośród Lodu”, ,,Karaiby. Niezwykły Świat”, ,,Magia Systemu
słonecznego”,,,Arktyka. Niezidentyfikowany świat”, „Ziemia widziana z
kosmosu”, „Błękitna planeta”, „Magiczna Islandia”,
przyrodnicze: „Rytmy natury”, „Portal Tatry”, „Ojcowski Park Narodowy”,
„Moczary i uroczyska”, „Sekretne życie drzew”, „Nasz Kasprowy”, ,,Planeta
lasów”, „Pierwszy rok życia zwierzęcych maluchów”, „Tajemnicze żaby z
Borneo”, „Serengetti”, „Tajemnicze życie sów”, „Niezwykli przyjaciele ze
świata zwierząt”, „Skrzydlaci przyjaciele ze świata zwierząt”, „Góry i ich
mieszkańcy”, „Życie lasu .Ptaki”, „Cudowny świat przyrody”, „Pole pełne
życia”, „Szczeniaczki i ich wielki świat”,
informacyjne i poradnikowe: „W tyle wizji”, „Agrobiznes”, „Operacja
Zdrowie!”, „Agape”, „Pytanie na śniadanie”;

- Program pn. Nowoczesny, aktywny, zdrowy, senior czyli nowe technologie w
życiu osób starszych”.
W DDP realizowano również w zakresie świadczeń edukacyjnych program pn.
Nowoczesny, aktywny, zdrowy, senior czyli nowe technologie w życiu osób
starszych” planowany do realizacji w okresie od marca do grudnia 2020 r, faktycznie
realizowany w okresach wznowionej działalności placówek, w formie
uwzględniającej nałożone restrykcje sanitarne i w związku z powyższym
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zmodyfikowanej formie z uwagi na fakt konieczności ograniczenia kontaktów
społecznych.
Celem programu było podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w
zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, a tym samym aktywizacja w sferze
społecznej, psychicznej oraz intelektualnej.
Aktywizacja w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii miała za
zadanie zapobieżenie tzw. „cyfrowemu wykluczeniu” seniorów oraz oswojenie ich z
dynamicznie zmieniającym się współczesnym światem, coraz częściej podlegającym
cyfryzacji. Założeniem programu była większa aktywność w życiu społecznym oraz
poprawa samooceny seniorów za sprawą zapoznania się z użytecznością
nowoczesnych technologii w życiu codziennym, załatwianiu spraw urzędowych,
komunikacji interpersonalnej, nabywaniu dóbr oraz usług, dostępie do informacji i
kultury, zarządzaniu finansami, stymulacji procesów poznawczych oraz dbaniu o
swoje zdrowie. Celem programu była również poprawa stanu psychomotorycznego i
ogólnej kondycji fizycznej uczestników, a jego osiągnięcie było możliwe dzięki
wykorzystaniu przy realizacji programu multimedialnego urządzenia „Magiczny
Dywan” firmy Funtronic umożliwiającego ćwiczenie pamięci, ulepszającego
umiejętność postrzegania, rozwijającego wyobraźnię oraz sprawność fizyczną za
pomocą gier interaktywnych.
Celami szczegółowymi programu było: budowanie świadomości cyfrowej,
zdobywanie nowych kompetencji, obniżenie poczucia wykluczenia i lęku przed
nowymi urządzeniami, technologiami, stymulacja i rozwój procesów poznawczych,
rozwój intelektualny, podtrzymanie i wydłużenie dotychczasowej sprawności
intelektualnej, rozwój wyobraźni i inwencji twórczej, motywowanie do aktywności
intelektualnej i psychicznej, przyczynienie się do zachowania samodzielności
seniorów, pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej, umożliwienie
seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań oraz poszerzania i zdobywania
wiedzy, promowanie aktywności ruchowej wśród osób starszych oraz jej wpływu
na ogólny stan zdrowia, poprawa sprawności psychofizycznej, poprawa zdolności
manualnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie wiary we
własne możliwości, budowanie więzi grupowej poprzez wspólne poszukiwania
rozwiązań, poprawa relacji w grupie, nawiązanie głębszych relacji interpersonalnych,
zapobieganie izolowaniu i wykluczeniu ze społeczeństwa.
Realizacja programu odbywała się w okrojonym zakresie w związku z
sytuacją pandemii.
Program realizowano poprzez różnorodne formy działań:
- terapia zajęciowa z użyciem interaktywnej pomocy dydaktycznej „Magiczny
Dywan” firmy Funtronic umożliwiającej ćwiczenie pamięci, ulepszającej
umiejętność postrzegania, rozwijającej wyobraźnię oraz sprawność fizyczną za
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pomocą gier interaktywnych m.in.: Kamyczki, Liście, Grzybobranie, Droga przez
las, Kosz owoców, Kolorowe pianino, Pękające baloniki, Mistrz kierownicy, Skarb
piratów, Wyraź siebie, Woda, Kręgle, Wesołe minki itd.
- zajęcia komputerowe; trening umiejętności rezerwacji oraz zakupu biletów do
teatrów, kin, muzeów oraz biletów kolejowych, autobusowych, lotniczych itp., nauka
sprawdzenia w Internecie dojazdu komunikacją miejską (za pośrednictwem stron
internetowych; jakdojade.pl, ztm.waw.pl), zapoznanie z możliwością sprawdzenia
najszybszych terminów wizyt lekarskich za pośrednictwem strony NFZ - Informator
o Terminach Leczenia (terminyleczenia.nfz.gov.pl);
- „zwiedzanie” muzeów cyfrowych w Polsce i na świecie, m.in. Muzeum
Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kopalni Soli w Wieliczce;
- pogadanki prowadzone przez terapeutów i instruktorów terapii zajęciowej m.in. na
poniższe tematy:
1) „Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji interpersonalnej oraz
zwiększonej aktywności społecznej”,
2) „Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie – jak odnaleźć się w nowoczesnych
systemach bankowych, jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych, czym jest
bankowość internetowa”,
3) „Nowe technologie i ich rola w poszerzaniu dostępu do kultury i sztuki”,
4) ,,Zdrowie a nowoczesne technologie”,
5). ,,Roboty i aplikacje – nowe aplikacje w służbie seniorom ”
- zajęcia komputerowe pod hasłem „Bez biletu - wirtualne podróże po Polsce i
świecie”;
- zajęcia komputerowe, przeglądanie stron komputerowych dedykowanych seniorom,
m.in.
seniogerzy.pl,
senior.pl,
seniorzy24.pl,
slowoseniora.pl,
www.senioralna.um.warszawa.pl, (Program Warszawa Przyjazna Seniorom)
75plus.mz.gov.pl „Leki 75+” (Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego
bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia);
- zajęcia z p. Marzeną Zarzycką, terapeutką, specjalistką I i II stopnia Biofeedback,
psychologiem Działu Pomocy Specjalistycznej pn. „EEG – Biofeedback dla
seniorów” - wykłady połączone z neurorehabilitacją funkcji poznawczych:
treningiem funkcji mózgowych, m.in. uwagi, pamięci, koncentracji, spostrzegania i
kojarzenia wykłady na temat: ,,Zrozumieć lęk”, ,,Ćwiczenia relaksacyjne niwelujące
poczucie lęku”, „Relaksacja dla mózgu i dla ciała - ćwiczenia oddechowe”.
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Program realizowano w oparciu o poniższą bibliografię:
1. „Cyfrowy świat 60+”, Tom 1 Clvis Crowley, HenrysLodge.
2. Aneta Derda, „Aktywny senior”.

3. Niemczyk A. (2016), „Seniorzy wobec nowych technologii”, Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, nr 303, s. 102-113.
4. Łysik Ł., Matura P. (2014), „Rola i znaczenie technologii mobilnych w
codziennym życiu człowieka XXI wieku”, Media i Społeczeństwo, nr 4, s. 1526.
5. „Newsweek. Przewodnik po cyberświecie”, Wydanie Specjalne, 5/2019.
6. Dijk J. (2010), „Społeczne aspekty nowych mediów”, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
7. Strony internetowe dedykowane seniorom, m.in.: seniogerzy.pl, senior.pl,
seniorzy24.pl, slowoseniora.pl, www.senioralna.um.warszawa.pl,
75plus.mz.gov.pl, gov.pl/web/epolakpotrafi, gov.pl/web/cyfryzacja/e-polakpotrafi.
8. Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee „Wyścig z maszynami. Jak rewolucja
cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób
zmienia rynek pracy?”.
9. Robert D. Hill, „Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia”.
10. Norbert Pikuła, „Senior w przestrzeni społecznej”.
11. Stanisława Steuden, „Psychologia starzenia się i starości”.
12. Alicja Żarowska Mazur, „Cyfrowy świat seniora. Aktywnie w Internecie”.
13. Kevin Kelly, „Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą
przyszłość”.
8. prowadziły terapię zajęciową
Kolejny blok działań o charakterze aktywizującym stanowi terapia zajęciowa.
W warunkach reżimu sanitarnego zajęcia grupowe prowadzono w małych
kilkuosobowych grupach, jednakże starano się ograniczać treningi grupowe na rzecz
treningów indywidualnych. Podczas wykonywania prac plastycznych podopieczni
DDP wykorzystywali materiały i narzędzia, które odbyły kwarantannę bądź zostały
przypisane do pracy jedynie konkretnej osobie w celu ograniczenia dotykania tego
samego przedmiotu przez większą liczbę podopiecznych. Każde pomieszczenie w
DDP zaopatrzone zostało również w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
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Terapia zajęciowa realizowana w Dziennych Domach Pomocy, której celem była
aktywizacja pensjonariuszy, była działaniem wielokierunkowym prowadzącym do
usprawnienia psychicznego i fizycznego danego podopiecznego, poprawy zaradności
osobistej, mająca korzystny wpływ na usamodzielnianie, likwidująca bariery
komunikacyjne i podkreślająca wartość jednostki.
Przy organizacji zajęć aktywizujących uwzględniano potrzeby, zainteresowania oraz
możliwości pensjonariuszy.
W prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy terapii zajęciowej wykorzystywano
następujące formy pracy w procesie aktywizacji:




terapię grupową – polegającą na wykonywaniu zadań przez kilka osób.
Grupy liczyły od 2 do 6 osób.
terapię zajęciową zbiorową – wszyscy podopieczni poddawani byli tym
samym oddziaływaniom jednocześnie lub wykonywali te same zadania
terapię indywidualną- podopieczny wykonywał zadania, pracę przygotowaną
specjalnie dla niego. Terapia tego rodzaju prowadzona była w szczególności
w odniesieniu do osób, które wymagały specyficznych oddziaływań z uwagi
na określony stan psychofizyczny (np. do osób po przebytym udarze czy osób
o znacznie obniżonym stanie psychofizycznym czy obniżonym potencjale
intelektualnym ).

W terapii zajęciowej prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy stosowano
zarówno formy audytoryjne czyli takie w których podopieczni byli widzami,
biernymi odbiorcami, jak i formy aktywizujące czyli takie, w których podopieczni
aktywnie uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych.
Niektóre zajęcia z zakresu terapii zajęciowej prowadzone były z udziałem dwóch
pracowników: starszego instruktora terapii zajęciowej i terapeuty/instruktora terapii
zajęciowej z uwagi na zróżnicowanie grupy pod względem fizycznym, psychicznym
i intelektualnym. Taki sposób prowadzenia zajęć – osoba prowadząca i osoba
wspierająca, jest korzystniejszy dla osób, które mają duże ubytki funkcji
poznawczych, a co za tym idzie taki sposób pracy przeciwdziała izolowaniu tych
osób ze społeczności DDP.
Terapia zajęciowa realizowana była w następujących formach:
 arteterapii:
- ,,Nutką malowane” – wspólne słuchanie muzyki filmowej z filmu ,,Uwierz w
ducha” w reżyserii Jerry’ego Zuckera oraz wykonanie prac plastycznych pastelami
olejnymi do ww. utworu. Rozmowy i refleksje związane z tematem zajęć;
- ,,Mój portret wewnętrzny” – rozmowa z seniorami na temat własnego
odczuwania kolorów, przypisywania im konkretnych emocji, dopasowywanie
kolorów do emocji, obrysowywanie własnych rąk i malowanie przy użyciu palców
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farbami plakatowymi, wypełnianie kolorami konturów rąk jako ,,swojej postaci”.
Przedstawienie i omówienie prac;
- słuchanie muzyki relaksacyjnej ,,Obrazy przyrody”. Wykonanie prac
plastycznych pastelami olejnymi na temat ,,Co mi w duszy gra?” ;
- „Serce dobrych uczynków” – wspólne wykonanie serca ze styropianu i
czerwonej tkaniny oraz przyozdobienie go „dobrymi uczynkami” podopiecznych
wobec siebie nawzajem. Rozmowy i refleksje nt. drobnych gestów życzliwości,
którymi możemy siebie obdarowywać na codzień;
- „Wyobraź sobie…” - Wizualizacja z towarzyszeniem muzyki - Renaud-GarciaFons Trio, Arcoluz. Prace plastyczne miały na celu pokazanie świata wyobrażonego
w czasie „seansu słowno-muzycznego”, prezentacja prac i wypowiedzi nt. pracy
własnej i innych uczestników, ekspozycja prac – utworzenie panelu-mozaiki z
wszystkich prac;
- ,,Trzy życzenia” – pogadanka o marzeniach, życzeniach, które chciałbym, aby się
spełniły. Przedstawienie uczuć jakie pojawiły się w trakcie rozmowy poprzez prace
plastyczne (pastele olejne), prezentacja i omówienie prac.
Głównym celem zajęć z arteterapii było: diagnoza potrzeb emocjonalnych,
poznawczo-rozwojowych i możliwości manualnych, wzrost zdolności percepcyjnopoznawczych, emocjonalno-społecznych, uzewnętrznienie przeżyć i doznań,
socjalizacja i usprawnienie możliwości ruchowych, relaksacja, odreagowywanie
napięć wewnętrznych, niepowodzeń, frustracji i agresji.


zajęć plastycznych:

Podczas zajęć kółka plastycznego wykorzystano różne techniki plastyczne
m.in. prace z masą solną, decoupage, papieroplastyka (quilling, kwiaty z
papierowych sznurków, wstążek, bibuły itp.), wiklina papierowa, malowanie z
wykorzystaniem rożnego rodzaju farb, papier mache, wykonywanie prac z
krepinowych kulek i inne. Na zajęciach wykonywano również dekoracje do sal DDP,
do imprez okolicznościowych (Dni Seniora, spotkań poetyckich itp.)
organizowanych w DDP.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 182

Serduszka Walentynkowe wykonane na zajęciach plastycznych w DDP przy ul. Robotniczej
15.

W ramach zajęć plastycznych podopieczni wykonywali m.in: drabinki z
drewnianych listewek do ogrodu DDP, karmiki dla ptaków z plastikowych butelek i
kartonów po napojach, maski, opaski, boa z kolorowej krepiny, piór, cekinów,
brokatu itp. oraz dekoracje karnawałowe z kolorowego papieru (gwiazdki, łańcuchy
itp.), ozdabiali doniczki i inne przedmioty użytkowe techniką decoupage, szyli
maseczki dla ochrony przed zakażeniem koronawirusem COVID – 19, wykonywali
elementy z tektury i zapałek do makiety wsi mazowieckiej (chat, wiatraka, studni,
wozu drabiniastego, uli i itp.), lepili z masy solnej m.in.: jesienne liście, owoce,
wykonywali obrazki z „darów jesieni” (żołędzi, pestek, jarzębiny, mchu,
zasuszonych liści, kwiatów, itp.), wyklejali obrazki oraz tworzyli kartki imieninowe
techniką quillingu, wykonywali elementy do drzewek różanych techniką cukierkową,
szyli skrzaty, ozdoby bożonarodzeniowe z kolorowych materiałów, filcu, tasiemek,
wykonywali jaja ze styropianu z motywami wielkanocnymi, kolorowali mandale.
itp.
Dzienne Domy Pomocy włączyły się w organizację Warszawskiej Wigilii poprzez
przekazanie wykonanych podczas zajęć plastycznych przez Podopiecznych różnego
rodzaju ozdób świątecznych jako upominków dla potrzebujących mieszkańców
Warszawy w dniu 24 grudnia 2020 r.
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Prace plastyczne wykonane w DDP przy ul. Robotniczej15.

Zajęcia plastyczne miały na celu: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
rozwój wyobraźni i inwencji twórczej; uwrażliwienie na sztukę; rozwój sprawności
manualnych; poszerzenie wiedzy na temat różnych technik plastycznych;
podniesienie poziomu samoakceptacji, poczucia własnej wartości; rozwijanie
współpracy w grupie; wzmocnienie wiary we własne możliwości; poprawa
koordynacji wzrokowo-ruchowej.


socjoterapii, czyli swoistego rodzaju terapii środowiskowej, która
wykorzystuje różne metody, aby nie dopuścić do wyizolowania osób
starszych, schorowanych ze społeczeństwa.

Na zajęciach poruszono następujące tematy:
- ,,Problemy osobiste i rodzinne”;
- ,,Kiedy domagasz się od innych zbyt wiele”;
- „Zatrzymać się na chwilę i zrozumieć siebie”; o tym jak być empatycznym wobec
siebie;
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- ,,Gdy zbyt wiele pozostawiasz przypadkowi”;
-,,Jak się widzę, tak mnie piszą”;
- „Bądź i raduj się. Mini przewodnik pozostawania przy zdrowych zmysłach”;
- „Jak dbać o relacje?”, m.in. o tym jak być empatycznym wobec innych, o
równowadze w dawaniu i braniu, o umiejętności słuchania oraz stawianiu granic;
- „Zatrzymać się na chwilę i spojrzeć inaczej – cztery kroki postawy empatycznej”;
-,,Poczucie bezpieczeństwa w sobie i w świecie. Od czego zależy, to, czy czujemy
się bezpiecznie?”;
-„Ograniczenia związane z wiekiem dojrzałym i starością. Jakie są i co powodują?,
-„Jestem doceniony, doceniam innych”,
- gra socjoterapeutyczna „Łamacz lodów".
Socjoterapia odbywała się w oparciu o książki: „Emocje, relacje, empatia
w wieku dojrzałym, „Warsztat jak zadbać o siebie” Jolanty Marchlewskiej, ,,Jak
unikać życiowych porażek?” M. Goulstona, ,,Ja, czyli kto? Co wiemy o sobie, a co
nam się wydaje” pod redakcją Adama Cedro, ,,Pomoc ku równowadze. Jak zadbać o
swoje zdrowie psychiczne?” Małgorzaty Taraszkiewicz, „Psychologia Społeczna”, E.
Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, „Sztuka dobrego życia” Rolf
Dobelli, ,,Socjoterapia – proces i metoda” K. Sawickiej, ,Jak żyć z ludźmi.
Umiejętności interpersonalne” R. Bollard, oraz artykułów z magazynów: Poradnika
Psychologicznego
Polityki:
,,Ja
My
Oni”
oraz
magazynu
psychologicznego ,,Charaktery”.
Celem zajęć socjoterapeutycznych była korekta zachowań niepożądanych,
nauka norm i postaw, które umożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.
Socjoterapia służy przyswojeniu zachowań społecznie akceptowanych, nauce
pełnienia określonych ról społecznych, kształtowaniu umiejętności nawiązywania i
budowania pozytywnych relacji, rozwijaniu asertywności, umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach konfliktowych, pozyskaniu umiejętności korzystania ze wsparcia
innych ludzi, pogłębieniu wiedzy o drugim człowieku, zaspokojeniu potrzeb
społecznych, poznaniu samego siebie, własnych mocnych i słabych stron, budowaniu
poczucia własnej wartości, zdobyciu umiejętności autoprezentacji, odreagowaniu
napięć emocjonalnych, nauce radzenia sobie z emocjami – rozpoznawania ich,
nazywania, wyrażania, rozwijaniu zainteresowań i identyfikowaniu możliwości ich
realizacji.


treningów umiejętności społecznych, których celem była aktywizacja
społeczna, intelektualna, nawiązanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji
w grupie oraz nabycie właściwych zachowań, postaw, umiejętności
społecznych.

Na zajęciach podejmowano następujące tematy:
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– „ Co zrobić aby nie tracić z oczu własnych wartości zaspokajając cudze
potrzeby?”;
– „Odczep się od siebie, a świat Cię przytuli” (pogadanka o tym co zrobić, aby
poczuć się dobrze w swoim świecie i jak sprawić aby inni czuli się z nami dobrze);
–„Słowne judo - uchyl się, aby zwyciężyć” (o radzeniu sobie z werbalną agresją i
złośliwościami);
– „Konflikt asertywnie zażegnany” ( o tym jak krytykować w sposób asertywny,
czyli oceniać konkretne zachowanie a nie osobę);
– „Nie staraj się wszystkich zadowolić”;
-„Umiejętność podejmowania decyzji”;
„Złość nie taka zła”;
„Czy inni wiedzą lepiej, kim ja jestem?”;
„Siedem sekretów pozytywnej mowy ciała”;
Do realizacji zajęć wykorzystano następującą literaturę: ,,Radość. Co
możemy zrobić aby mieć dobre relacje ze sobą i światem” Anny i Krzysztofa
Srebrnych, ,,Złość. Jak nie zmienić jej we wściekłość?" pod red. P. Żaka i D.
Krzemionki, „Podręcznik metodyczny dla prowadzących trening umiejętności
społecznych” U. Jaśkiewicz, B. Koleśnik G. Popilowskiej, J. Zielińskiej-Stefaniak i
D. Bełdowskiego, ,,Rozwój umiejętności społecznych. Jak skutecznie dyskutować i
współpracować” Hanny Hamer, „13 rzeczy, których nie robią silni psychicznie
ludzie” Amy Morin, „Człowiek – instrukcja obsługi” autorstwa: Hanny Barycz,
„Mowa ciała” Adam i Barbara Pease.
Trening Umiejętności Społecznych pozwala na rozwijanie umiejętności:
rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji, panowania nad emocjami i
wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, przestrzegania norm i zasad
społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się, współpracy w grupie,
rozumienia siebie i innych ludzi, budowania poczucia własnej wartości, wyrażania
siebie i własnego zdania, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami, bycia asertywnym, radzenia sobie ze
stresem.


treningów obrazu siebie:

- „Epidemia zwana samotnością”;
- ,,Czym jest siła psychiczna”;
- ,,O takich co muszą mieć zawsze rację”;
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- „Porzuć nadzieję na lepszą przeszłość”;
- ,,O tym jaki wpływ mogą mieć na nas nieprzepracowane lęki i emocje z
przeszłości”.
Do zajęć wykorzystano następującą literaturę: „Niepewność. Rozmowy o
strachu i o i nadziei” Agnieszki Jucewicz Tomasza Kwaśniewskiego, ,,13 rzeczy,
których nie robią silni psychicznie ludzie” Amy Morin, ,,Jak unikać życiowych
porażek?” M. Goulston, P. Goldbergna, ”Istoty ulotne” prof. Irvina D. Yaloma,
,,Trening budowania pozytywnej samooceny” Marka Grajcaka, „Struktura
osobowości” Stanisława Sieka oraz artykuły z miesięcznika psychologicznego
„Charaktery”.
Celem zajęć było pogłębienie refleksji uczestników nad sobą, poszerzenie
świadomości na temat obrazu własnej osoby i analiza poczucia własnej wartości,
podnoszenie samooceny i akceptacji siebie, adekwatna ocena swoich mocnych i
słabych stron, trafność przekonań o sobie, weryfikacja przekonań na temat własnej
wartości, radzenie sobie z błędami, umiejętne reagowanie na krytykę.



treningów usprawniających funkcje poznawcze: pamięć, myślenie,
spostrzeganie, kojarzenie, koncentrację i kreatywność realizowanych
poprzez:

- ćwiczenia psychoruchowe stymulujące, integrujące obie półkule mózgowe m.in.:
rysunek przy użyciu dwóch ołówków jednocześnie bez odrywania ołówków od
papieru, np. lewą stronę serca rysuje lewa ręka a prawą stronę serca rysuje prawa
ręka; rysowanie obiema rękoma ósemek, kół, ślimaków w powietrzu i na blacie
stołu; głośne liczenie do 20 z jednoczesnym klaskaniem; wykonywanie lustrzanych
ruchów rąk; ćwiczenia naprzemienne, wymachy rąk i nóg, łączenie kolan i łokci;
wykonywanie działań matematycznych z jednoczesnym wykonywaniem ruchu;
odnajdywanie par liczb, wypowiadanie ich na głos i wytupanie ich sumy; kodowanie
wyrazów i przekazywanie treści za pomocą utrwalonego szyfru; kojarzenie,
zapamiętywanie konkretnych elementów i odpowiadanie poprzez określoną formę
aktywności m/in.: liczenie z jednoczesnym wykonywaniem ruchu, przeliterowanie
wyrazów z jednoczesnym rysowaniem w powietrzu jedną, a potem obiema rękami;
ruchy naprzemienne kończyn; rysowanie ósemek różnymi częściami ciała; pisanie
jedną ręką i jednoczesnym wystukiwaniem rytmu drugą ręką itp.;
- ćwiczenia usprawniające pamięć: kopiowanie wzorów łańcuchy nazw roślin,
zwierząt, imion, rzeczy, naukę tekstów piosenek, zabawy ortograficzne, zapamiętaj
układ figur geometrycznych, obrazków, ułożenie przedmiotów na stole, w
pomieszczeniu, zapamiętaj listę zakupów, wiersz, dokończ przysłowie i inne;
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- ćwiczenia usprawniające pamięć oraz zdolność myślenia m.in.: zagadki logiczne,
rozwiązywanie rebusów, rozwiązywanie matematyczno-logicznych łamigłówek,
analogie, obrazowe powiedzonka, anagramy, sałata słowna, literowa, skojarzenia,
ułóż z liter nazwy kwiatów i drzew, artykułów spożywczych, wykreśl słowa nie
pasujące do pozostałych, podaj przeciwieństwa, akrostychy, skojarzenia numerowe,
piramidy, wpisz brakujące litery, odgadnij słowo, np. uzupełnij nazwy; państw,
zawodów, jedzenia na literę D; podaj po 3 skojarzenia z następującymi słowami;
miłość, smutek, złość; znajdź i dopisz słowa kluczowe do następującego zbioru:
przesyłka, znaczek, poczta, listonosz; uzupełnij brakujące wyrazy; zapamiętaj listę
wyrazów i cyfr; przyjrzyj się obrazkom przez minutę i zapamiętaj w jakiej kolejności
występują; połącz wyrazy z prawej kolumny z wyrazami z lewej; dokończ zdanie
używając rzeczownika; z rozsypanych wyrazów ułóż zdanie; z podanych liter ułóż
nazwy garderoby; ułóż zdania z podanymi wyrazami; napisz krótkie opowiadanie
wykorzystując poniższe słowa; wymień jak najwięcej słów z podanej kategorii, np.
nazwiska aktorów, pojazdy; dorysuj brakujące połowy wzorów; dodaj do siebie cyfry
połączone liniami i zrób to jak najszybciej; podkreśl co piątą, co trzecią, co ósmą
cyfrę w każdej linii; napisz wyrazy z sylabami pa, ka, la, re, wa, ki itp.; podaj nazwy
rzek na podaną literę; połącz litery tak, aby powstały wyrazy; wskaż w rzędach grupę
liter taką samą jak podkreślone; znajdź wyrazy, które zostały zapisane prawidłowo
od końca; podkreśl w rozsypance liczbowej pary liczb, których suma wynosi 23;
wypisz z rozsypanki literowej wszystkie nazwy państw; połącz wyrazy o
przeciwstawnym znaczeniu; zapisz podane słowa w kolejności alfabetycznej;
wyszukaj 10 słów poziomo i pionowo z tabeli; ułóż pytania do zbioru słów; znajdź
słowo w słowie; utwórz rymy do…; do podanych zgłosek ułóż po trzy słowa; podaj
elementy należące do określonych kategorii tematycznych; skopiuj wzór; dokończ
przysłowie; wypisz synonimy do podanych słów; w ciągu liter znajdź 15 ukrytych
rzeczowników; znajdź 12 nazw owoców w tabeli literowej; podkreśl co 5. literę z
rozsypanki literowej i zapisz hasło; ułóż logiczne zdanie z wyrazów zaczynających
się na daną literę; wpisz brakujące litery; jak najszybciej wykonaj podane działania
na liczbach; wymyśl jak najwięcej argumentów np. dlaczego warto mieszkać w
mieście itp.;
- ćwiczenia funkcji językowych m.in.: ułóż po kilka słów zaczynających się od
podanych sylab; dokończ nazwy kwiatów; dopisz słowo o przeciwnym znaczeniu;
powiedz z czym kojarzysz podane słowa; dobierz właściwe nazwy do podanych grup
wyrazów; znajdź błąd i zapisz poprawną wersję przysłowia; ułóż zdania z podanymi
wyrazami; z rozsypanki wyrazowej ułóż zdanie; dokończ zdanie używając
rzeczownika itp.;
- ćwiczenia poprawiające zdolność spostrzegania i koncentracji: odnajdywanie
różnic, odszyfrowywanie liter, wykreślanie słów niepasujących do pozostałych,
koncentracja na osobie – co się zmieniło?, zapamiętywanie słów, zapamiętywanie
układanek przedmiotów, zagadkowe historie, czytanie wyrazów wspak, dodaj imię
do nazwiska; znajdź jak najwięcej szczegółów na obrazkach; skopiuj wzory;
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odszyfruj litery; skup się na czytanym fragmencie historii a następnie odpowiedz na
pytania do teksu; ułóż pytania do podanego zbioru słów; ułóż jak największą ilość
wyrazów z liter tworzących słowo ambiwalencja; ile trójkątów widzisz?; jakie
widzisz figury?; znajdź w sałacie literowej litery „S” i „T”; zapamiętaj rysunek,
odwróć kartkę i narysuj taki sam; znajdź w rozsypance literowej nazwy drzew;
znajdź różnice i podobieństwa; dorysuj lustrzane odbicie figur; porównaj ilość tych
samych symboli po lewej i prawej stronie, postaw znak <, > lub =; w podanym ciągu
liter znajdź litery ,,A” oraz ,,Z” i policz je; zapamiętaj znaki w ciągu 50 sek. a
następnie je przerysuj; oblicz działania matematyczne w określonym czasie; od
każdej podanej liczby odejmij 13; zapamiętaj przeczytane słowa oraz ułożenie
przedmiotów; wykreśl z szeregu wyrazów te słowa, które znaczeniowo nie pasują do
pozostałych;
- ćwiczenia rozwijające kreatywność m.in.: magiczne kwadraty; co łączy ze sobą
podłoga i stół – znajdź i wypisz jak najwięcej cech wspólnych w ciągu 3 minut;
historyjki alfabetyczne; zrób „coś” z dostępnych materiałów; ułóż wiersz na temat
,,Mój bohater”; dokończ zdanie; dokończ historię; zmień zakończenie; pisanie tzw.
„lepieji i „odwódek” (krótkich form poetyckich stworzonych przez Wisławę
Szymborską), historyjki alfabetyczne, zrób „coś” z dostępnych materiałów, „Ułóż
wiersz na temat …”, dokończ zdanie, dokończ historię, zmień zakończenie;
- ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące, służące integracji półkul mózgowych dla
ich efektywniejszego działania, usprawniające ciało, aktywujące układ nerwowy,
rozładowujące stres, dodające energii, wpływające pozytywnie na koncentrację,
uwagę i pamięć wg Paula Dennisona; warsztaty w uważnej i pozytywnej odsłonie
połączone z pogadanką nt. „Jak odpoczywać efektywnie?”; wyciszanie umysłu przy
zastosowaniu wizualizacji pod nazwą „Pod wodospadem”; ćwiczenie na łagodzenie
bólu przy wykorzystaniu pracy z głosem oraz podkładu muzycznego w postaci
ścieżki dźwiękowej do filmu „Wielki błękit” autorstwa Ennio Morricone.
Do prowadzenia zajęć wykorzystano następującą literaturę: ,,Trenuj umysł”
Katarzyny Sabeli, Mirosławy Cuper, ,,Pamięć ulepszana”, Małgorzaty Modrak,
,,Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci”
Katarzyny Sabeli i Mirosława Cupera, ,,Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji
poznawczych” Adrianny Borowicz, Marii Foryckiej, Katarzyny Wieczorkowskiej Tobis, „Umysł lubi tworzyć. Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych na
każdy dzień miesiąca.” I. Bidzan-Blumy i P. Golińskiej, ,,Trening umysłu dla
bystrzaków" Tracy Packiam Alloway, ,,Nakarm swoje synapsy! Zadania
poprawiające sprawność umysłową” Pauliny Mechło, Pauliny Polek, ,,Trenuj umysł”
Katarzyny Sabeli, Mirosławy Cuper, ,,Jak pomóc nie zapomnieć? Ćwiczenia
pamięci i mowy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi”
K. Szłapy, I. Tomasik, S. Wrzesińskiego, ”Rehabilitacja funkcji poznawczych"
Aleksandry Gnacek, ,,Pamięć, trening interaktywny” Marka Szurawskiego, ,,Mózg.
Rozwiń swój potencjał” Sylwestera Kowalskiego, ,,Ćwiczenia stymulujące funkcje
językowe i inne procesy poznawcze” Małgorzaty Dzienniak, Barbary Malinowskiej,
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Katarzyny Sabeli, Mirosławy Cuper, ,,Trenuj umysł” Mirosławy Cuper i Katarzyny
Sabeli, ,,Trening umysłu. Jak ćwiczyć pamięć” pod redakcją Doroty Kassjanowicz,
„Trening kreatywności” autorstwa Krzysztofa J. Szmidta, ,Samo Sedno. Trening
umysłu dla seniorów" Natalia Minge i Krzysztofa Minge, ,,Jak dbać o pamięć
seniora?” Akademia Umysłu, ,,Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji
poznawczych” A. M. Borowicz, M. Foryckiej i K. Wieczorowskiej-Tobis, ,,Trening
relaksacji. Jak uwolnić się od stresu, lęku i depresji” Dagmary Gmitrzak oraz
artykułu Doroty Wojtczak z Magazynu „Charaktery. Nr 8/2020”, „Demencja? To nie
dla mnie – ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku” Magdalena
Hinz, „Piękny umysł nie ma wieku. Łamigłówki dla seniorów i nie tylko” Paulina
Mechło i Paulina Polek; „Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych” Alicja
Klich-Rączka, Karolina Piotrowicz, Ewa Staszczak, Anna Klich, ,,Ćwiczenia
usprawniające pamięć. Rozwiązanie na zapominanie” Marcin Ratajczak, „Jak
zachować dobrą pamięć do późnego wieku” U. Oppolzer, ,, Ćwiczenia
usprawniające pamięć” Marcina Ratajczak, ,,Pamięć, trening interaktywny” Marek
Szurawski, ,,Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych” K. Jochim, M.
Nowak, M. Woźniak, ,,Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i
kreatywność w 31 dni” Paulina Mechło, Jolanta Grzelka, „Trening pamięci –
projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia” A. Baran i P. Bąbla „Ćwiczenia
usprawniające pamięć” Marcin Ratajczak, Anna Ratajczak, „Rozrywki umysłowe”
Martin Stiefenhofer, „Pamięć doskonała w 10 dni" J. Brothers E. P. F. Eagana ,
,,Samo Sedno. Trening umysłu dla seniorów" Natalia Minge i Krzysztofa Minge,


biblioterapii (czyli terapii słowem) na poniższe tematy:

- „Pokora. Jak przestać być pępkiem świata”;
- ,,Sześć sposobów na twórczą codzienność”;
- „Uwierz w - da się” (rozmowa psychologów Magdy Brzezińskiej oraz Anny
Srebrnej m.in. o tym, że cel to marzenie, które decydujemy się zrealizować, a zwykle
od wymarzonego celu dzieli nas najwyżej dziesięć kroków);
- ,,O tym, że nie istnieje coś takiego jak stałe cechy osobowości”;
- ,,Jak żyć w czasach chaosu?”;
- ,, Pozytywne i szkodliwe rodzaje pokory”;
- ,,Kochany Towarzyszu, pomożecie?”;
- „Arabeska” (opowieść psychologiczna);
- ,,Starzeję się i wiem, że porażki są częścią życia”;
- „Walt Disney – nieszczęśliwy milioner”;
- ,,Towarzysze z morskiej pianki”;
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 190

- „Drzewo z siedmioma duchami, orzechy i duch” (prezentacja rozmowy z
psychoterapeutką Katarzyną Miller rozmowa o tym jak być szczęśliwym z samym
sobą);
- ,,Po co nam uważność?”;
- ,,Lagom czyli szwedzka szkoła szczęścia” (o sztuce równowagi w życiu i
doceniania prostych przyjemności);
- ,,Punktualne szczęście, dzika rzeka i gry wojenne” (rozmowa z Wojciechem
Eichelbergerem o tym jak być szczęśliwym w upływającym czasie);
- ,,Zrób sobie nadzieję”;
W zajęciach wykorzystywano następujące książki, publikacje literackie,
czasopisma: ,,Opowieści buddyjskie dla małych i dużych” Ajahn Brahm, „W
poszukiwaniu siebie: bajki terapeutyczne dla dorosłych”, „Istoty ulotne”
psychoterapeuty i profesora psychiatrii Irvina D. Yaloma, ,,Oblicza PRL-u” Focus
Historia, ,,Im starszy tym lepszy” prof. Ernsta Poppela i dr Beatrice Wagner,
„Dekalog szczęścia" Beaty Pawłowicz, ,,Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli,
dobre życie” Ewy Kaian Kochanowskiej, ,,Niepewność. Rozmowy o strachu i
nadziei” Agnieszki Jucewicz, Tomasza Kwaśniewskiego, „Radość, co możemy
zrobić, aby mieć dobre relacje ze sobą i światem” Anny i Krzysztofa Srebrnych,
„Czując. Rozmowy o emocjach” Agnieszki Jucewicz, ,,Historia Bez Cenzury”
Wojciecha Drewniaka, magazyn psychologiczny „Charaktery”, Focus Zdrowie i
Życie, „Niezwykłe biografie” (zbiór najciekawszych opowieści o wybitnych
osobach), Magazyn Focus, portal internetowy Focus.pl. - artykuł Hanny
Gadomskiej pt. „Jesteś zupełnie inną osobą, gdy masz 14 i 77 lat”, ,,Nawrócenie
diabła” Gerarda Bessiere, ,,Dlaczego mężczyźni dlaczego kobiety tak robią” Frede
Royer, „Bajki filozoficzne” - Piquemala Michael, ,,Fakt, nie mit” Aleksandry i
Piotra Stanisławskich, ,,Japoński przepis na stuletnie życie” Junko Takahashi,
„Sztuka dobrego życia” Rolfa Dobelli, „Życiologia” Miłosza Brzezińskiego, „Miłość
jest warta starania. Rozmowy z mistrzami” Justyny Dąbrowskiej, „Dlaczego
kobietom marzną stopy i inne zagadki codzienności” Ranga Yogeshwar, „Oczami
mężczyzny, kobiety, które mają klasę” Rafała Wicijowskiego, „Życie od A do Z”
Katarzyny Miller, Dariusza Janiszewskiego.
Celem tego rodzaju oddziaływania terapeutycznego było rozwijanie
zainteresowań czytelniczych, poszerzenie wiedzy, rozwój funkcji poznawczych,
wyrabianie nowego spojrzenia na świat, podanie wzorów do myślenia, przeżywania i
zachowania. Ponadto zajęcia biblioterapeutyczne przyczyniały się do wzrostu wiary
w pokonywanie trudności, pomagały kształtować pozytywny obraz własnej osoby,
nastawiały optymistycznie do otoczenia, przyczyniały się do zmiany obrazu samego
siebie, redukowały negatywne emocje, wzbudzały emocje wpływające korzystnie na
samopoczucie, wpływały pozytywnie na wzrost poczucia własnej wartości.
W ramach zajęć biblioterapeutycznych realizowano cykl dyskusji pn. „Dzielimy się
wspomnieniami, wrażeniami, opiniami” na tematy poruszające ważne kwestie
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społeczne, odnoszące się do relacji międzyludzkich, rodzinnych, upodobań,
stawiające problemy o charakterze aksjologicznym.
W ramach zajęć poruszono następujące tematy:
- ,,Czy pierwszej miłości się nie zapomina?”;
- ,,Wizerunek kobiety i mężczyzny oraz role społeczne – jak zmieniały się w czasie”;
- ,,Miłość po pięćdziesiątce”;
- ,,Wakacyjne podróże”;
- ,,Czy szczęście można kupić?”;
-,,Dzień Babci i Dziadka jak obchodzimy to święto?”,
,,Czy można być szczęśliwym wbrew wszystkiemu?”,
,,Czy naśladujemy innych?”, ,,Starzeję się i wciąż dobrze wyglądam?”,
,,Czy umiem dawać za wygraną?”,
„Czy warto być uprzejmym?”.
- ,,Nasze opinie i wrażenia na temat filmu pt. ,,Amelia” w reżyserii Jean-Pierre
Jeuneta.
Dyskusje inspirowane były czytanymi krótkimi opowiadaniami, artykułami
z książek: ,,100 prostych sekretów ludzi szczęśliwych” Davida Nivena, ,,Dodać życia
do lat” Zofii Zaorskiej, ,,15 minut do szczęścia” Richard Nichollas oraz artykuł pt.
„Bo ja się prowadzę …” z tygodnika ,,Z życia wzięte”.


terapii reminiscencyjnej, polegającej na odwoływaniu się do pozytywnych
przeżyć z przeszłości.

Na zajęciach poruszono następujące tematy:
- „Najlepszy rok, najlepsza zabawa sylwestrowa";
- ,,Święto Trzech Króli”;
- „Moje bliskie spotkania z naturą”;
- „Obchody Dni Seniora w DDP na przestrzeni lat” (wspólne przeglądanie Kronik,
oglądanie zdjęć, wspomnienia, rozmowy);
- „Niezapomniane wspomnienia z wakacji”;
-„Karnawałowe szaleństwo”;
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- „Moje pierwsze zakochanie”, „Dzień teściowej - czyli jak wspominamy nasze teściowe?”;
-,,Niezapomniane wspomnienia z wakacji”;
- „Gdzie te lata co minęły- wspomnienia z DDP”.
- „Plon niesiemy plon” – wspomnienia z czasów młodości na temat obchodów święta
plonów - dożynek” oraz zabawy tematyczne m.in.: ,,Zgadnij co mam w spiżarni na
zimę?”, ,,Lista zakupów z zieleniaka”, ,,Quiz znajomości warzyw” i inne.
Na zajęciach korzystano z książek m.in.: ,,Okrągły rok zabaw. 56
aktywności dla młodych i starych” Anni Bowden, Nancy Lewthwaite, w adaptacji
Joanny Jedlińskiej, ,,Dodać życia do lat” Zofii Zaorskiej, ,,Aktywizator seniorów”
M. Brzezinskiej, M. Graczkowskiej, A. Kwaśniewskiej oraz z Internetu.
Terapia reminiscencyjna poza oddziaływaniem na procesy poznawcze,
wpływała również pozytywnie na nastrój, usprawniała zdolność komunikacji,
zarówno werbalnej jak i niewerbalnej, Innym celem prowadzonej w DDP terapii
reminiscencyjnej był miły sposób spędzania czasu, bardzo lubiany przez
pensjonariuszy. Ponadto ta forma terapii wpływała pozytywnie na podnoszenie
poczucia własnej wartości na skutek przeglądu „dobrych", „silnych" momentów z
własnej przeszłości podopiecznych oraz umożliwiała poznawanie potrzeb
psychicznych uczestników zajęć.


choreoterapii, czyli terapii za pomocą tańca i ruchu.

Prowadzenie zajęć odbywało się poprzez tańce i zabawy ruchowe z muzyką, z
uwzględnieniem potrzeb i możliwości pensjonariuszy. Choreoterapia spełniała
funkcje relaksacyjne i rehabilitacyjne. ,
W ramach zająć organizowano:
- zabawy ruchowe przy muzyce: m.in.: ,Lambada”, ,,Kaczuszki”, „Bugi, Bugi” i
inne;
- zajęcia ruchowe prowadzone metodą Klanzy – pedagogika zabawy, tańce
integracyjne: ,,Makarena”, ,,Dwa serduszka”, „Orzeszek”, ,,Iść na spacer”,
,,Kazaczok”, ,,Kasztany”, ,,Samba na siedząco”;
- swobodna interpretacja ruchowa do utworu Chiqitita” zespołu ABBA;
- ,,Skojarzenia muzyczne” - wyrażanie siebie poprzez swobodną improwizację
ruchową oraz opowiadanie o indywidualnych skojarzeniach, wspomnieniach
związanych z utworami zespołu ABBA;
- nauka tańca integracyjnego do utworu zespołu ABBA pt. ,,Dancing Queen”;
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- nauka tańca integracyjnego do utworu zespołu ABBA pt. ,,Gimme! Gimme!
Gimme!”, ,,S.O.S” na podstawie materiałów PSPiA KLANZA pt. ,,Taneczne
doznania łączące pokolenia”.
Celem zajęć było: wzrost poczucia wartości i pewności siebie,
odreagowanie negatywnych emocji napięć, poprawa nastroju i samopoczucia,
umożliwienie wyrażania uczuć i akceptacji własnego ciała, wzrost sprawności
fizycznej i ruchowej, wzrost poczucia wartości i pewności siebie budowanie,
pogłębianie relacji w grupie, ćwiczenie poczucia rytmu i harmonii, stworzenie
możliwości do odreagowania napięcia i stresu.


kinezyterapii, czyli terapii ruchem.

Na zajęciach wykonywano:
- ,,Ćwiczenia dla seniorów 60 +” Anety Tarasewicz;
- ,,Zdrowe stawy” - 12 ćwiczeń na mocne i zdrowe stawy;
- ,,Aktywny senior” - ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające w pozycji
siedzącej i stojącej”;
- ,,Elastyczne stawy” - ćwiczenia usprawniające ruchomość w stawach, biodrowych i
kolanowych”;
- ,,Zdrowe kolana” - ćwiczenia wzmacniające kończyny górne i dolne;
- ćwiczenia ogólnousprawniające przy muzyce;
- ćwiczenia oddechowe oraz izometryczne przy muzyce;
- ,,Zdrowy kręgosłup” - ćwiczenia w oparciu o książkę ,,Geriorytm. Gimnastyka dla
seniorów” Czesława Kempisty, Marii Markowskiej;
- gry i zabawy ruchowe kręgle w ogrodzie DDP (rzutki, gra w kręgle, rzuty piłką do
kosza, strzelanie do bramki i inne);
- ćwiczenia aerobowe w takt muzyki zespołu ABBA;
- ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości oraz elastyczność w stawach przy
muzyce;
- ćwiczenia wzmacniające kręgosłup;
- ćwiczenia z użyciem piłek w ogrodzie DDP;
- ćwiczenia mięśni brzucha;
- ćwiczenia rozciągające przy muzyce;
- ćwiczenia oddechowe oraz izometryczne przy muzyce;
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- wyjścia na spacery z kijkami nordic walking oraz na siłownię plenerową przy ul.
Malowniczej 31;
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców i dna miednicy;
-ćwiczenia ruchowe pozwalające na zachowanie dotychczasowej sprawności oraz jej
poprawę w codziennym funkcjonowaniu tj. mycie, ubieranie się, jedzenie,
przygotowanie posiłków itp.,
-ćwiczenia usprawniające motorykę małą (kontrolowane ruchy rąk i palców,
chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy, manipulowanie przedmiotem w celu
wykonania zadania i skoordynowane używanie obu rąk itp.),
-ćwiczenia pozwalające zachować sprawność manualną, m.in. rolowanie kartek
papieru, wycinanie, liczenie kartek, segregowanie koralików, zaplatanie warkoczy,
uciskanie piłeczek, rysowanie palcami w powietrzu i na blacie np. liter, cyfr,
wyrazów, obrazków,
-ćwiczenia ogólnousprawniające obręcz barkową i stawy biodrowe przy dźwiękach
muzyki,
-ćwiczenia rozciągające mięśnie kończyn dolnych, poprawiające postawę ciała,
-ćwiczenia o charakterze siłowym i rozluźniające przy muzyce,
-ćwiczenia ramion i oddechu,
-ćwiczenia fizyczne stymulujące ośrodkowy układ nerwowy.
- aktywizacja fizyczna i psychiczna z wykorzystaniem multimedialnego urządzenia
„Magiczny Dywan” firmy Funtronic umożliwiającego ćwiczenie pamięci,
ulepszającego umiejętność postrzegania, rozwijającego wyobraźnię oraz sprawność
fizyczną za pomocą gier interaktywnych m.in.: Rybki, Liście, Pękające baloniki,
Kamyczki, Pszczoły i miód, Wyraź siebie, Drwal, Droga przez las, Kręgle,
Grzybobranie, Literki, Kolorowe pianino, Archeologia i inne.
Celem kinezyterapii była: aktywizacja umysłowa i społeczna, poprawa
koordynacji wzrokowo ruchowej, poprawa umiejętności pracy w grupie, integracja,
podtrzymanie i wzrost sprawności fizycznej podopiecznych, poprawa sprawności
manualnej, podtrzymanie sprawności niezbędnej w codziennej samoobsłudze.


muzykoterapii - terapia polegająca na wykorzystaniu muzyki lub jej
elementów do celów terapeutycznych.

W ramach zajęć prowadzona była muzykoterapia:
- receptywna , której podstawą jest słuchanie muzyki i relaksacja.
Podczas zajęć muzykoterapeutycznych słuchano m.in.:
- wybranych utworów m.in.: ,,Ave Maria”, ,,Mamma”, wiązanki neapolitańskich
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pieśni, z finałowym ,,O sole mio” trzech polskich tenorów: Dariusza Stachury,
Adama Zdunikowskiego i Pawła Skubały;
- ,,Muzyka klasyczna, której każdy powinien posłuchać”: „Sonata Księżycowa” L. V.
Beethoven, „Cztery pory roku” A. Vivaldi, „Eine klaine Nachtmusik” W. A. Mozart;
- „Cwał Walkirii” R. Wagner, „Dla Elizy” L. V. Beethoven, „Jezioro Łabędzie” P.
Czajkowski;
- „Taniec wieszczki cukrowej” P. Czajkowski, „Alleluja z Oratorium Mesjasz” J. F.
Handel i inne.;
-- fragmentów najpiękniejszych arii operetkowych m.in. z operetki „Księżniczka
Czardasza” Imre Kalmana aria „Co się dzieje oszaleję” z operetki „Perła Tokaju”
Freda Raymonda arie „Graj cyganie graj”, „Czardasz” z operetki „Kraina uśmiechu”
Franciszka Lehara aria „ Twoim jest serce me” oraz utworów „Toccata i fuga d-mol”,
„ Ave Maria”, „Adagio” Jana Sebastiana Bacha, serenada „Eine Kleine Nacht music”
Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Życzenie”, „Etiuda rewolucyjna”, „Preludium
deszczowe” Fryderyka Chopina.
- muzyki wykorzystywanej przy treningach relaksacyjnych Schultza.
- aktywna, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji, do
której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” czyli: wspólne śpiewanie,
różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe przy muzyce, elementy choreoterapii, gra lub
wystukiwanie rytmu na instrumentach.
- wspólne słuchanie i śpiewanie przebojów: Ryszarda Rynkowskiego, Anny Jantar,
zespołu Budka Suflera, Ewy Demarczyk, Anny German, Zenona Martyniuka i
zespołu Akcent, Wojciecha Gąsowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Haliny
Kunickiej, Anny Jantar, Marka Grechuty i innych;
- wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych.
-aktywna z wykorzystaniem instrumentów muzycznych:
- ,,Dziś idę walczyć mamo” wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich, wojskowych i
partyzanckich;
- wspólne śpiewanie piosenek powstańczych ze śpiewnika ,,Kolekcja piosenek Armii
Krajowej i piosenek o Armii Krajowej”;
-,,Spacer po lesie”. Uzewnętrznienie emocji i napięć poprzez indywidualną grę na
instrumentach oraz swobodną improwizację ruchu, uwrażliwienie na innych,
współodczuwanie poprzez współgranie z innymi uczestnikami zajęć w oparciu o
założenia Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej – MMRM dr Macieja Kieryła;
- ,,Muzyczne zabawy z instrumentami” m.in.: odzwierciedlenie rytmu, muzyczne
domino, co mi w duszy gra, jesienna orkiestra i inne;
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- gra na instrumentach utworu ,,Czardasz” w opracowaniu Anny Nowińskiej na
podst. metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss;
- wspólne śpiewanie znanych i lubianych szlagierów połączone z rytmizacją
utworów przy użyciu instrumentów muzycznych.
Ponadto w naszej placówce odbyły się 2 zajęcia muzyczne pod kierunkiem
instruktora muzyczno-teatralnego, magistra Pedagogiki Pracy p. Michała
Śniadowskiego realizowane poprzez: wspólne śpiewanie utworów wokalnych o
różnej tematyce, naukę tekstów piosenek, ćwiczeń rytmicznych na instrumentach i
tekstach mówionych.

Zajęcia muzyczne w DDP przy ul. Potrzebnej 10.

Organizowane zajęcia muzykoterapeutyczne miały na celu: poprawę nastroju,
odreagowanie negatywnych emocji, obniżenie poziomu lęku, aktywizacje
psychomotoryczną, wzmocnienie mobilizacji do rehabilitacji, rozbudzenie
zainteresowań muzyką, aktywizację procesów poznawczych (wpływ na koncentrację
uwagi, pamięć), poprawę komunikacji interpersonalnej, przywrócenie dobrego
samopoczucia, poprawa pracy układu oddechowego i krążenia, uwrażliwienie na
muzykę, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin muzyki, nauka odpoczynku i
relaksacji, ujawnienie i rozładowanie zablokowanych, negatywnych emocji i napięć.
Powyższe zajęcia były lubiane przez podopiecznych, miały pozytywny
wpływ na nastrój, stan emocjonalny, dostarczały pozytywnych przeżyć uczestnikom
zajęć, uczyły relaksacji wiążącej się z obniżeniem napięcia mięśniowego, prowadziły
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do poprawy wydolności oddechowo-krążeniowej, psychicznej i ruchowej. Słuchanie
muzyki połączone było z dyskusją na temat jej treści i przekazu.


hilaroterapii, czyli terapii śmiechem realizowanej poprzez wspólne
opowiadanie i czytanie zabawnych historii, dowcipów, słuchanie tekstów
satyrycznych, czytanie/ oglądanie skeczy znanych kabaretów m. in takich
jak.:

- wybrane kawały z książki pt. ,,1199 dowcipów na każdą okazję” wydawnictwa
Vesper;
- skecze kabaretowe z YouTube w ramach cyklu ,,Właśnie leci kabarecik”;
- spotkania interaktywne - prezentacja wybranych kawałów przez podopiecznych i
pracowników z książki pt. ,,Vademecum wyborcy” Henryka Sawki oraz ,,Dowcipy.
Nr 69. O teściowej na wesoło” Przemysława Adamczewskiego;
- prezentacja tekstów satyrycznych i dowcipów z książki ,,Minuta mądrości”
Anthony de Mello w przekładzie ks. Przemysława;
prezentacja wybranych odcinków humorystyczno-podróżniczego serialu
dokumentalnego pt. ,,Idiota za granicą” z serwisu YouTube;
- prezentacja fragmentów twórczości Kabaretu Mann i Materna m.in. „Profesor
Werner - Czy prać skarpety?”;
- prezentacja fragmentów audycji „Z pamiętnika doktora Wyciora”;
- prezentacja wybranych skeczy kabaretowych z serwisu Youtube m.in.: ,,Wakacje
w czasie pandemii” kabaretu Moralnego Niepokoju, ,,Spotkanie klasowe” Formacji
Chatelet.
Na zajęciach korzystano z następujących książek: ,,1199 dowcipów na
każdą okazję” wydawnictwa Vesper, ,,Minuta mądrości” Anthony de Mello w
przekładzie ks. Przemysława, ,,222 Żarty i dowcipy” wydawnictwa Aksjomat,
„300 najśmieszniejszych dowcipów” oraz korzystano z filmików, seriali
komediowych i skeczy kabaretowych z Youtube.
Celem w/w zajęć było rozładowanie negatywnych emocji i napięć, poprawa
nastroju i samopoczucia, podniesienie poczucia własnej wartości, samooceny i
samoakceptacji.


ludoterapii: gry i zabawy ruchowe na w ogrodzie DDP: rzutki, rzucanie
piłką do kosza, kozłowanie piłki na określonym odcinku, gra w kręgle oraz
gry planszowe. Rywalizacja indywidualna i grupowa, wyłonienie i
nagrodzenie zwycięzców.



zajęć świetlicowych prowadzonych w różnorodnych formach takich jak
np.:
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- gry edukacyjne m.in.: ,,Kto pyta ten wie” (quiz dla całej rodziny - 160
ciekawostek), „5 sekund”, „Myśl kolorem”, „Milionerzy”, „Eureko ja to wiem”,
,,Alias”, „Kocham Cię Polsko”, „Europa z Martyną Wojciechowską,”,
„Omnibus”; „Trivial Pursuit – klasyczna gra w omnibusa”, zagadki zapałczane w
oparciu o karty zagadkowe „Logic” i inne;
- quizy, zagadki m.in.:, ,,Quiz wiedzy o przyrodzie”, ,,Wiedzy o sporcie”, ,,Wiedzy
ogólnej”; Quiz wiedzy o świecie”;
- gry planszowe (Dobble, Szachy, Warcaby, Chińczyk, Memory, Blokus, Bingo,
Scrabble itp.);
- gry karciane (np. „Brydż”, „Tysiąc”, „Makao”, „Oczko”, „Poker” i inne);
- gry i zabawy słowne i pisane (,,Niedokończone zdania”, ,,Inicjały”, ,,Tabu”,
,,Alfabet”, ,,Anagramy”, ,,Kategorie”, „20 pytań”, „Łańcuch skojarzeń”, „Zabawa w
słowa”, wspólne rozwiązywanie łamigłówek, gra w inteligencję, rozwiązywanie
krzyżówek, zabawy ortograficzne itp.);
- gry pokazywane (kalambury, gorący kartofel i inne);
- gry i zabawy integracyjne, ruchowe (,,Cebula”, ,Powiązani”, ,,To lubię”. ,,W domu
kipi mleko”, ,,Wycieczka”, ,,Wyścig kubków”, ,,Karty socjoterapeutyczne” ,,Łamacz
lodów”, ,,Powiedz mi coś miłego”, ,,,Cyfry”, ,,Co nas łączy?”, ,,Wyobraź sobie”,
,,Węzeł”, ,,ZOO”, ,,Niedokończone zdania”, ,,Figury”, ,,Nitka przyjaźni”, ,,Miejsce z
mojej prawej strony jest puste. Zapraszam osobę, która tak jak ja lubi…”, ,,Oczko”,
,,Podaj minę”, „Układanie figur ze sznurka” itp.);
- kolorowanie mandali;
- zabawy i gry zręcznościowe (pchełki, bierki, rzuty do tarczy, „Zapałczane
zagadki”);
- prezentacja wybranych artykułów z codziennej prasy i tygodników połączonych z
dyskusją;
- zajęcia aktywizujące na temat ,,Imiona i ich znaczenie”. Pogadanka połączona z
grami i zabawami na w/w temat m.in.: ,,Zgadnij kto to i podaj imię tej postaci”,
,,Koktajl towarzyski”, ,,Wszyscy w jednym kotle”, ,,Imienne anagramy”;
- zajęcia aktywizujące pn. ,,Uczuciowy zawrót głowy” (pogadanka na temat uczuć,
nazywanie uczuć, zabawy pt. ,,Nastrój”, ,,Bez słów”, ,,Kostka uczuć”, ,,Co wprawia
nas w dobry humor?”, ,,Gra w miny” ;
Do zajęć wykorzystano następujące książki: ,,Aktywizator seniorów”
Małgorzaty Brzezińskiej, Małgorzaty Graczkowskiej, Anny Kwaśniewskiej, ,,500
gier i zabaw” (Część II. Gry i zabawy świetlicowe), ,,Okrągły rok zabaw. 56
aktywności dla młodych i starych” A. Bowden, N. Lewthwaite, ,,Dodać życia do
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lat” Zofia Zaorska, ,,Wielka księga quizów rodzinnych” Ray Burchland, ,,234
łamigłówki, rebusy, krzyżówki” i inne.
Celem zajęć było doskonalenie czynności poznawczych: (myślenie, pamięć,
koncentracja, spostrzeganie),poprawa aktywności intelektualnej, poprawa
koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie zainteresowań, umiejętność
rywalizacji i współzawodnictwa, poprawa relacji w grupie, wzrost samooceny i
poczucia własnej wartości, usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych i
sprawności ruchowej.


ergoterapii – terapii, która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pracy
(zajęcia), polega na dostosowaniu pracy do możliwości podopiecznych,
uwzględniając zainteresowania i umiejętności. Ta forma umożliwiała
zainteresowanym realizowanie się w zakresie wykonywania drobnych prac
użytecznych na rzecz DDP (np. porządkowanie szaf z materiałami
przeznaczonymi na terapię zajęciową, koszenie, grabienie trawy, liści w
ogródku, itp.) i otoczenia.

Ponadto w ramach ergoterapii prowadzone były zajęcia w formie kółka
kulinarnego podczas których pensjonariusze wspólnie przygotowywali rożne
potrawy m.in.: gulasz mięsno – warzywny, flaczki drobiowe, sałatki, piekli ciasta,
desery m.in. na uroczystości okolicznościowe np. Bal Karnawałowy, Bal Ostatkowy,
Walentynki, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.
Pensjonariusze włączali się również w przygotowywanie dekoracji na
imprezy organizowane w placówkach.
Celem ergoterapii było: aktywizacja fizyczna i umysłowa, podtrzymywanie
i nabywanie umiejętności potrzebnych do codziennego funkcjonowania, zwiększenie
poczucia przydatności, wzrost sprawności psychofizycznej, usprawnienie manualne,
poprawa umiejętności współpracy w grupie, poprawa relacji interpersonalnych i
społecznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i
indywidualnej, pogłębienie relacji interpersonalnych.
Tabela Nr 60 - Wykaz zrealizowanych w Dziennych Domach Pomocy
zajęć/zadań o charakterze aktywizującym w roku 2020.
L.P.

RODZAJ ZADANIA O CHARAKTERZE
AKTYWIZUJĄCYM

ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH
ZADAŃ

415
1.

Terapia zajęciowa w różnych formach

2.

Świadczenia edukacyjne

92

3.

Świadczenia kulturalne

42
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4.

Świadczenia rekreacyjne

33

5.

Zajęcia świetlicowe

52

6.

Imprezy, spotkania integracyjne

23

7.

Terapia indywidualna/ Terapia grupowa

375

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Wielokierunkowe
działania
terapeutyczne
zaowocowały poprawą
funkcjonowania psychofizycznego podopiecznych Dziennych Domów Pomocy,
wzrostem aktywizacji seniorów, przyczyniły się do podtrzymania i zwiększenia
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, większej niezależności, zapobiegły
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
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5. ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna świadczona jest
na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Wobec czego oprócz pracy socjalnej z osobami i rodzinami wyróżnia się również
pracę socjalną ze społecznością lokalną. Wyzwaniami współczesnej pomocy
społecznej jest wyrównywanie szans, poprzez wspieranie i wzmacnianie
społeczności
znajdujących
się
w
najtrudniejszym
położeniu
– zagrożonych społecznym wykluczeniem, wzmacnianie poczucia solidarności
sąsiedzkiej, odbudowywanie lub tworzenie więzi wspólnotowych. Metoda
środowiskowej pracy socjalnej zw. również organizowaniem społeczności lokalnej
służy realizacji powyższych założeń. Warto jednak zwrócić uwagę, iż jest
to długofalowy proces, ukierunkowany na wzmacnianie mieszkańców i ich zdolności
do rozwiązywania problemów, tworzenia odpowiedzialności nie tylko za własne
sprawy, ale również za sprawy swojej społeczności, wzrost poczucia tożsamości
mieszkańców ze swoją społecznością.
Wdrażaniem powyższej metody pracy środowiskowej w tut. Ośrodku zajmuje się
Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym, powołany Zarządzeniem
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Nr
22/2017 z dnia 11 grudnia 2017r. Zakres działania Zespołu oraz jego kształt stanowią
kontynuację rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej zwanej metodą
organizowania społeczności lokalnej realizowanej już wcześniej w tut. Ośrodku.
Zakres działania Zespołu
Do podstawowych zadań Zespołu należało organizowanie społeczności lokalnej, w
tym zagrożonej wykluczeniem społecznym, ukierunkowanie na rozwój lokalny i
osiąganie trwałej zmiany społecznej poprawiającej sytuację życiową mieszkańców,
pobudzanie przynależności do miejsca, tworzenie i odbudowywanie więzi,
mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska
lokalnego poprzez:
1) współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
wspieraniem społeczności lokalnej;
2) diagnozę środowiska, rozpoznanie jego potrzeb i potencjału, pozyskiwanie
sojuszników;
3) monitorowanie i ocenę efektywności działań;
4) tworzenie sieci współpracy i lokalnych struktur, które będą wspierać lokalny
rozwój umożliwiając społeczności rozwiązywanie własnych problemów
wzmacniając potencjał grup oraz całą społeczność;
5) kreowanie środowiska;
6) inicjowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw w celu tworzenia struktur
niezbędnych do rozwiązywania istniejących problemów i zaspokajania
potrzeb społeczności lokalnej;
7) angażowanie się w przygotowywanie lokalnych strategii rozwiązywania
problemów społecznych, programów aktywizacji i rozwoju infrastruktury
sfery społecznej oraz inicjowanie kampanii społecznych;
8) budowanie lokalnych koalicji;
9) inicjowanie tworzenia projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy
pomocowych w zakresie właściwości Ośrodka;
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10) monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w Ośrodku, które
korzystają z finansowania z funduszy pomocowych, samodzielnie lub we
współpracy z ekspertami w danej dziedzinie;
11) udostępnianie innym pracownikom informacji nt. możliwości pozyskiwania
funduszy pomocowych na realizację zadań regulaminowych lub statutowych
Ośrodka.
12) prowadzenie miejsca aktywności lokalnej zwanego „MAL we Włochach”.
Struktura Zespołu
W skład Zespołu wchodzą:






konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym – 1 etat
konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym – 0,5 etatu
konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym – 0,5 etatu
konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym – 0,25 etatu
konsultant-eurokoordynator - 0,5 etatu

W związku z nieobecnością w pracy konsultanta – koordynatora oraz w związku z
ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemicznego skład Zespołu
kształtował się przez cały 2020 r. Przez kilka miesięcy ubiegłego roku Zespół
pracował w niepełnym wykorzystaniu posiadanych zasobów etatowych.
Działania Zespołu w przestrzeni ogólno dzielnicowej
Pracownicy Zespołu kontynuowali podjętą w latach ubiegłych współpracę z
Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
poprzez między innymi uczestniczenie w dwóch posiedzeniach Komisji. Na arenie
warszawskich DKDS-ów tut. Ośrodek jako nieliczny wśród warszawskich Ośrodków
jest członkiem DKDS uczestniczącym w pracach tego ciała z głosem doradczym.
Pracownik Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym w 2020 r. został
wyznaczony do pełnienia funkcji Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
Powołanie Rzeczników Ekonomii Społecznej ma służyć nawiązaniu bezpośredniej i
trwałej relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Mazowieckim
Centrum Polityki Społecznej. Dzięki takiemu podejściu, MCPS zyska bezpośredni
kontakt do konkretnych osób reprezentujących gminy i powiaty woj. mazowieckiego
oraz możliwość realnego wsparcia i rozbudowy potencjału sektora ekonomii
społecznej na danym terenie.
Powołanie w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego
(zarówno w gminach, jak i w powiatach) osób pełniących funkcję „Rzeczników
Ekonomii Społecznej” na Mazowszu oraz wsparcie ich działań, ma służyć ogólnemu
usprawnieniu koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Realizacja działań w tym zakresie wynika z Zadania nr 1 ph. „Rzecznictwo i
promocja ekonomii społecznej”, sformułowanego w celu szczegółowym nr 1
„Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej” dla projektu „Koordynacja
ekonomii społecznej na Mazowszu”, który jest realizowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w latach 2019-2022. Rzecznicy Ekonomii Społecznej
są aktywnymi łącznikami pomiędzy samorządami a Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej. Ich powołanie ma przynieść korzyści obu stronom.
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W ramach działań realizowanych przez Wydział ds. ekonomii społecznej i
projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, osoby
pełniące funkcje rzeczników otrzymają realne wsparcie w postaci następujących
elementów:







szkoleń na temat ekonomii społecznej;
bieżącego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z funkcjonowaniem
podmiotów ekonomii społecznej;
drukowanych materiałów o charakterze informacyjnym;
stażów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej;
wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej oraz
możliwości udziału w targach, konferencjach i seminariach poświęconych tej
tematyce.

Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, rzecznik ma za zadanie na terenie
swojej gminy:









informować o ekonomii społecznej;
współpracować w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;
edukować pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat tego –
co to jest ekonomia społeczna i solidarna itp.;
dbać o odpowiedzialne zakupy (poprzez realizację w gminie/powiecie
zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);
tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie
internetowej gminy/powiatu;
brać udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;
uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną
oraz
informować na bieżąco Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów
zewnętrznych MCPS o zrealizowanych działaniach.

Fot. Logotypy
Pracownik Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym od marca 2020 r.
bierze udział w pracach Zespołu ds. opracowania nowego Planu Rozwoju Ekonomii
Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030. W 2020 r pracownik wziął udział w 5
spotkaniach Zespołu.
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Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
W kwietniu 2020 r. pracownicy oraz wolontariusze Ośrodka dostarczyli paczki
żywnościowe do najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy Włochy. W
ramach akcji Włochowska WielkaMoc, przy ogromnym zaangażowaniu szkół i
przedszkoli z terenu Dzielnicy Włochy, udało się zebrać paczki oraz produkty
spożywcze. Włochowska WielkaMoc to dzielnicowa inicjatywa koordynowana przez
Urząd Dzielnicy Włochy, która angażuje organizacje, instytucje i ludzi o wielkim
sercu, dzięki którym w kwietniu 2020 r. 66 osób potrzebujących otrzymało wsparcie.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie
przekazał dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 130 paczek żywnościowych.
Przedmiotowe paczki zostały przekazane kombatantom, seniorom, osobom
bezdomnym przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie
Dzielnicy Włochy oraz rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej.
Pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy i Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy oraz Komendant Hufca ZHP Warszawa Ursus Włochy
dostarczyli paczki pod wskazane adresy.
Dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją Wolne Miejsce, Ośrodek przekazał
Fundacji skierowania dla 49 samotnych mieszkańców Dzielnicy Włochy, którzy w
niedzielę, 12 kwietnia br. otrzymali „Śniadanie wielkanocne z dostawą do domu”.
Przez cały 2020 r. Zespół ściśle współpracował z Zespołem Spraw Społecznych i
Zdrowia, Zespołem Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami
Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przekazując na bieżąco informacje o
toczących się wydarzeniach, warsztatach organizowanych przez Ośrodek
skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Włochy. Ponadto Zespół współpracował z
Wydziałem Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich, Wydziałem Oświaty, Sportu i
Wychowania oraz instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami z
terenu dzielnicy Włochy. Zespół aktywnie współpracował również z Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Inicjatywa lokalna
29 sierpnia 2020 r. mieszkańcy dzielnicy Włochy w ramach Inicjatywy Lokalnej we
współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
zorganizowali w ramach Inicjatywy Lokalnej imprezę sąsiedzką pn.: „Włochowski
Dzień Pizzy”.
W organizację wydarzenia włączyły się również lokalne organizacje i miejscowi
przedsiębiorcy:
 Pizzeria Semola
 Stowarzyszenie Wspólnota Sąsiedzka Włochy
 Klub Judo Panda,
 Szkoła Matplaneta Ursus,
 osiedlowa kawiarnio – piekarnia Bakery Home,
 Szkoła Tańca Flexi – Dance,
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Stowarzyszenie Na Całe Życie,
Klub Sportowy RKS Okęcie,
Klubokawiarnia Abecadło,
Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju.

Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa oraz ograniczenia w funkcjonowaniu
MAL we Włochach zmieniono miejsce realizacji i w konsekwencji imprezę
zorganizowano na terenie osiedla Zielona Italia, w pobliżu Pizzerii Semola, która
nieodpłatnie włączyła się w organizację „Włochowskiego Dnia Pizzy” udostępniając
swój sprzęt. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
otrzymał mailową zgodę na zmianę lokalizacji od Centrum Komunikacji Społecznej.
W ramach imprezy pn.: „Włochowski Dzień Pizzy” zrealizowano wszystkie
zaplanowane atrakcje tj. :
 pokaz przygotowania pizzy przez profesjonalnego pizzermana,
 warsztaty kulinarne z przygotowania pizzy, w tym zagniatanie ciasta,
wypiekanie i konsumpcja swoich wyrobów przez uczestników,
 pokazy i animacje taneczne,
 gry i zabawy integracyjne.
Ponadto zorganizowano quiz z nagrodami, animacje z bańkami mydlanymi, mecz
piłki nożnej, pokazy i zabawy edukacyjne, pokaz judo.
Wszystkie stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Organizacje ponadto
zaangażowały się w działania logistyczne i organizacyjne, które były niezbędne
do przygotowania sali oraz terenu przed pizzerią.
W imprezie pn.: „Włochowski Dzień Pizzy” wzięło udział rotacyjnie około 100
osób. Mimo trwającej epidemii realizatorom udało się stworzyć ciepłą, sąsiedzką
atmosferę. Stowarzyszenie Wspólnota Sąsiedzkie Włochy zapewniło środki
aprowizacyjne oraz na bieżąco dbało o przestrzeganie reżimu sanitarnego:
dezynfekcja rąk, przestrzegane dystansu społecznego.
Poprzez organizację imprezy realizatorzy zwiększyli i pogłębili uczestnictwo
mieszkańców w kulturze oraz wzbudzili ich aktywność społeczną, tym samym
osiągnięto cel realizacji zadania.
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Fot. Zdjęcia z przebiegu Inicjatywy Lokalnej pn.: „Włochowski Dzień Pizzy”

Fot. Zdjęcia z przebiegu Inicjatywy Lokalnej pn.: „Włochowski Dzień Pizzy”
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Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz
Członkowie Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym uczestniczyli
w Ogólnopolskiej Konferencji „Miejsca Otwarte. Przestrzeń spotkań
sąsiedzkich”. Konferencja została skierowana do pracowników samorządów i
instytucji lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
komercyjnych, otwartych na współpracę z lokalną społecznością. Celem konferencji
była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat pracy i systemowego wsparcia
animatorek i animatorów działających w miejscach otwartych w czasie pandemii.
Konsultant-eurokoordynator
realizujący
zadania
koordynatora
zespołu
systematycznie uczestniczył w spotkaniach dla koordynatorów/animatorów MAL-i
oraz koordynatorów inicjatywy lokalnej organizowanych przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Promocja działań Ośrodka
Podążając za współczesnymi metodami komunikacji pracownicy Zespołu prowadzili
fanpage Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w mediach
społecznościowych https://www.facebook.com/opswlochy/, informując na bieżąco
mieszkańców dzielnicy o przeprowadzonych, a także planowanych działaniach
Ośrodka. Biorąc pod uwagę szczególny charakter prowadzonej działalności jaką jest
prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
specyfikę miejsca, tut. Ośrodek prowadził ponadto fanpage Miejsca Aktywności
Lokalnej w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/malwewlochach/,
wskazując jednocześnie integralną łączność z podmiotem prowadzącym tj.
Ośrodkiem. Fanpage MAL z uwagi na pandemię stał się kanałem łączącym
pracowników Zespołu z mieszkańcami.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Zespołu
Pracownicy Zespołu w ramach systematycznej edukacji w podejmowanych
działaniach na rzecz społeczności lokalnej korzystali ze wsparcia animatorki i
superwizorki Stowarzyszenia BORIS oraz brali udział w spotkaniach z zakresu
promocji i rozwoju miejsc aktywności lokalnej.
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Fot. Voucher na konsultację dot. prowadzenia strony MAL w mediach
społecznościowych
Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym systematycznie uczestniczył
w okresowych spotkaniach koordynatorów wolontariatu w ramach projektu Zaloguj
i Pomagaj oraz spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie
CENTRUM WOLONTARIATU dla koordynatorów wolontariatu.
Członkowie Zespołu wzięli również udział w superwizji zespołu oraz szkoleniu pn.:
„Nonviolent communication we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Realizacja wolontariatu w Ośrodku
Działania wolontariatu w ramach Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
były organizowane i koordynowane przez osobę świadczącą usługi obejmujące
zadania konsultanta ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym od 01 stycznia do 30
czerwca w wymiarze 30 godzin tygodniowo, od 01 lipca do 31 grudnia 2020r. w
wymiarze 40 godzin tygodniowo.
Wolontariusze pozyskiwani byli poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie
internetowej
i fanpage’u Ośrodka oraz MAL we Włochach, bezpłatnych stronach internetowych,
(ngo.pl, Włochy Tablica Ogłoszeń, portalu Zaloguj i Pomagaj- Warszawa dla
Seniora), rozwieszaniu plakatów i ulotek.
W 2020 r. tut. Ośrodek podpisał 40 porozumień z Wolontariuszami na realizację
różnorodnych działań.
Wykres Nr 5

Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami

40
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Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami

W ramach działań tutejszego Ośrodka wolontariusze świadczyli następującą pomoc:
 robienie i dostarczanie zakupów, realizacja recept, wyrzucanie śmieci,
wyprowadzanie zwierząt domowych,
 pomoc dzieciom w nadrabianiu zaległości szkolnych,
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wsparcie osób starszych w spędzaniu czasu wolnego oraz drobnej pomocy
przy codziennych czynnościach,
udział w akcji „Paczka dla osób samotnych” w okresie Bożego Narodzenia,
dla osób samotnych – rozniesienie paczek do mieszkań na terenie dzielnicy.

ZALOGUJ I POMAGAJ – WARSZAWA DLA SENIORA II EDYCJA
W roku sprawozdawczym tutejszy Ośrodek współpracował również ze
Stowarzyszeniem Q Rozwojowi, współrealizując projekt „Zaloguj i Pomagaj Warszawa dla seniora- II edycja”. Inicjatywa miała na celu budowanie i
wzmacnianie społeczności wolontariuszy, którzy poprzez najprostsze działania, takie
jak spacer zaangażują seniorów do uczestniczenia w życiu społecznym. Ideą projektu
było wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, korzystających z usług
opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy z wykorzystaniem
do
tego
celu
dedykowanej
platformy
internetowej
www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl
Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujący zadania
koordynatora wolontariatu uczestniczył w licznych spotkaniach organizowanych w
ramach projektu. W ww. spotkaniach brali udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy
Społecznej z terenu m.st. Warszawy. Podczas spotkań uczestnicy wymieniali się
doświadczeniami, omawiali istotne sprawy z zakresu realizacji Projektu.
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Fot. Zdjęcie dokumentów potwierdzających udział i zaangażowanie konsultanta ds.
współpracy ze środowiskiem lokalnym w realizację programu pn.: „Zaloguj i
Pomagaj”
Program rozwoju wolontariatu w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej
19 listopada 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy przystąpił do
realizacji Programu rozwoju wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy
społecznej, realizowanego w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” przez
Centrum Komunikacji Społecznej.
Głównym założeniem Programu jest rozwój i popularyzacja idei wolontariatu
w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej oraz kompleksowe przygotowanie
instytucji do współpracy z wolontariuszami w zgodzie ze standardami organizacji
wolontariatu, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy"www.ochotnicy.waw.pl.
Program obejmuje działania edukacyjne, sieciujące oraz wsparcie w rozwoju
bieżącej współpracy z wolontariuszami. W toku uczestnictwa w ww. Programie
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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy otrzyma indywidualne wsparcie
merytoryczne na działania związane z rozwojem wolontariatu.
W ramach programu na podstawie wywiadów przeprowadzonych z osobami
realizującymi zadania koordynatora wolontariatu została opracowana Diagnoza stanu
wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.
W ramach programu Ośrodek otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu
elektronicznego ułatwiającego pracę nad rozwojem wolontariatu w Ośrodku.
Konsultant – eurokoordynator oraz konsultant ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym wzięli udział w spotkaniu z koordynatorką projektu w celu omówienia
planowanych wydatków. Po uzgodnieniu z przedstawicielem Centrum Komunikacji
Społecznej zakupiono przenośny wzmacniacz głosu, mobilny system nagłośnienia,
mikrofon bezprzewodowy oraz środki aprowizacyjne dla wolontariuszy. Zakup
sprzętu umożliwi pracownikom Ośrodka spotykanie się w terenie lub na dużych
przestrzeniach z zachowaniem odległości - z wolontariuszami, odbiorcami
wolontariatu oraz potencjalnymi osobami, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę
z wolontariatem. Ponadto Ośrodek będzie miał możliwość organizować pikniki oraz
happeningi promujące wolontariat. Zestaw przenośny umożliwi organizowanie przez
wolontariuszy zajęć gimnastycznych w terenie, wycieczek po okolicy. Zakupione
środki aprowizacyjne zapewnią wolontariuszom bezpieczne warunki do
wykonywania zadań.
Wolontariat w czasie epidemii koronawirusa
Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy na początku marca podjął intensywne działania
zmierzające do wsparcia seniorów z naszej dzielnicy w zrobieniu zakupów,
wykupieniu leków, wyrzuceniu śmieci czy wyprowadzeniu na spacer zwierząt
domowych w celu ograniczenia wychodzenia z domu. Trzech pracowników Ośrodka
pełniło dyżury telefoniczne, odbierało zgłoszenia od seniorów oraz sieciowało
seniorów z wolontariuszami.
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Fot. Plakaty informacyjne na temat udzielanego wsparcia w czasie zagrożenia
epidemicznego i epidemii.
W celu realizacji powyższego zadania konsultant ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym realizujący zadania koordynatora wolontariatu razem konsultantemeurokoordynatorem przygotowali i przeprowadzili kampanię promocyjną w mediach
społecznościowych w celu pozyskania nowych wolontariuszy.
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Fot. Plakat promocyjny w ramach naboru wolontariuszy
W odpowiedzi na udostępniane informacje oraz plakaty, mieszkańcy Dzielnicy
Włochy nawiązywali kontakt telefoniczny z pracownikami dyżurującymi pod
wskazanymi numerami telefonów. Z każdą osobą przeprowadzono rozmowę
wspierającą a także szczegółowo omówiono możliwe formy pomocy. Łącznie
przeprowadzono 240 rozmów wspierających w ramach realizacji wolontariatu w
Ośrodku do kwietnia 2020 r., 39 osób zostało objętych wsparciem wolontariusza.
System Wsparcia „Warszawa Wspiera” – Dzielnicowy Zespół Warszawa
Wspiera
W dniu 30 marca 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 469/2020 Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania Systemu Wsparcia „Warszawa
Wspiera” - Dzielnicowych Zespołów „Warszawa Wspiera”. W związku z
powyższym Urząd Dzielnicy Włochy powołał Dzielnicowy Zespół „Warszawa
Wspiera”, w skład którego weszło 4 pracowników tutejszego Ośrodka.
Wsparcie dotyczyło w szczególności osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym
przewlekle chorych, osób samotnych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony
rodziny, przyjaciół i sąsiadów.
Dzielnicowy Zespół Wsparcia organizował pomoc przy:



zrobieniu podstawowych zakupów m.in.
higienicznych, leków oraz karmy dla zwierząt;
wyniesieniu śmieci.

spożywczych,

artykułów
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w wykonaniu innych codziennych czynności, które nie wymagają
upoważnienia.

Osoby zgłaszające telefonicznie swoje potrzeby były kojarzone z wolontariuszami,
których zadaniem było średnio raz w tygodniu dokonanie zakupów, wyrzucenie
śmieci itp. Wolontariusze zostali wyposażeni przez Urząd Dzielnicy oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w środki ochrony osobistej – maski, rękawice
i płyny dezynfekujące. Otrzymali również precyzyjną instrukcję postępowania oraz
wsparcie osoby realizującej zadania koordynatora wolontariatu.
Wsparciem nie były objęte osoby, które znajdowały się w izolacji.
Pracownicy Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym współpracowali
z pracownikami Urzędu w zakresie realizacji wsparcia osób potrzebujących poprzez
koordynację pracy wolontariuszy, pozyskiwanie wolontariuszy, promocję pracy
Zespołu, promocję wolontariatu i wsparcia osób potrzebujących.

Fot. Plakaty informacyjne i promujące Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”
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Fot. Plakaty informacyjne i promujące Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 217

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – „Wspieraj Seniora”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 23 października
2020 r. przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„WSPIERAJ SENIORA”. Program finansowany był ze środków otrzymanych
od Wojewody Mazowieckiego i środków własnych gminy.
Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej,
(w wyjątkowych sytuacjach pomoc mogła być udzielona osobie poniżej 70 roku
życia), którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w
stanie np. poprzez wsparcie rodziny lub innych osób zabezpieczyć sobie artykułów
podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów
spożywczych, środków higieny osobistej i leków. Usługi wsparcia realizowane były
przez pracowników Ośrodka oraz wolontariuszy. Program nie obejmował osób, które
były objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych.
Udzielanie pomocy w ramach programu nie było uzależnione od sytuacji
dochodowej, nie było również przyznawane na drodze decyzji administracyjnej,
wsparcie udzielane było nieodpłatnie. Koszty zakupów pokrywali Seniorzy a zasady
i sposób rozliczania ustalane były indywidulanie z osobą wyznaczoną do pomocy.
Program „Wspieraj Seniora” w znacznym stopniu przyczynił się do wsparcia
seniorów z terenu Dzielnicy Włochy. To dzięki wsparciu wolontariuszy oraz
pracowników Ośrodka seniorzy, którzy zdecydowali się pozostać w domu zostali
objęci pomocą w postaci: dostarczenia zakupów, zgodnie ze wskazanym przez
Seniora zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej, leki, wyrzucenie śmieci czy dostarczenie
ciepłych posiłków. Zdecydowana większość seniorów, którzy zgłosili się o wsparcie
za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio do Ośrodka to osoby w podeszłym
wieku.
Ogólna liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez Ośrodek w ramach Programu: 79
Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej: 73, w tym:
liczba zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowanych przez infolinię: 28
liczba zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowanych poza infolinią: 45
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Wykres Nr 6

Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w
wieku 70 lat i więcej: 73

liczba zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowanych przez
infolinię: 28
liczba zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowaną poza
infolinią: 45

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat: 6, w tym:
liczba zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowanych przez infolinię: 1
liczba zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowaną poza infolinią: 5
Wykres Nr 7

Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w
wieku poniżej 70 lat: 6

liczba zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowanych przez
infolinię: 1
liczba zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowaną poza infolinią:
5

Ogólna liczba osób faktycznie objętych wsparciem w ramach Programu: 45
Liczba osób w wieku 70 lat i więcej: 42, w tym:
liczba osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowanych przez infolinię: 14
liczba osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowaną poza infolinią: 28
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Wykres Nr 8

Liczba osób w wieku 70 lat i więcej: 42

liczba osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowanych przez
infolinię: 14
liczba osób w wieku 70 lat i więcej zarejestrowaną poza infolinią:
28

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Liczba osób w wieku poniżej 70 lat: 3, w tym:
liczba osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowanych przez infolinię: 0
liczba osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowaną poza infolinią: 3
Wykres Nr 9

Liczba osób w wieku poniżej 70 lat: 3

liczba osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowanych przez infolinię: 0
liczba osób w wieku poniżej 70 lat zarejestrowaną poza infolinią: 3

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Tabela Nr 61 - Formy wsparcia seniorów w ramach Programu
(dotyczy osób, które faktycznie zostały objęte wsparciem w ramach Programu)
Formy realizacji programu:
1. zakupy spożywcze, zakupy leków
2. Wynoszenie śmieci, dostarczenie
ciepłego posiłku
Ogółem
Źródło: opracowanie własne Ośrodka

Liczba osób objętych wsparciem:
28
17
45
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Liczba wolontariuszy faktycznie świadczących wsparcie w ramach Programu: 18
III Włochowska Gala Wolontariatu
W grudniu 2020 r. w ramach III Włochowskiej Gali Wolontariatu,
współorganizowanej przez Zespół Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Włochy,
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Centrum
Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa został zrealizowany film o wolontariacie w
Dzielnicy Włochy. Premiera filmu ukazującego inicjatywy podejmowane przez
wolontariuszy skupionych w tutejszym Ośrodku, wolontariacie w organizacjach
pozarządowych, szkolnych kołach wolontariatu i innych podmiotach odbyła się 27
grudnia 2020 r. w mediach społecznościowych. W filmie udział wzięli
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Włochy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy, nauczyciele i uczniowie włochowskich szkół i przedszkoli,
wolontariusze niosący pomoc na terenie naszej dzielnicy oraz osoby korzystające ze
wsparcia woluntarnego. Materiał video z uwagi na panującą pandemię oraz
konieczność izolacji społecznej był doskonałą okazją, by pokazać ogromne
zaangażowanie wolontariuszy w pracę na rzecz osób w potrzebie oraz podziękować
Im za pomoc i wkład pracy w działania na rzecz mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Przez cały okres sprawozdawczy konsultant ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym realizujący zadania koordynatora wolontariatu pozostawał w stałym
kontakcie, zarówno z osobami potrzebującymi wsparcia, jak i wolontariuszami. Na
bieżąco informował wolontariuszy o możliwości wzięcia udziału w konkretnych
warsztatach i szkoleniach, a także wspierał ich w rozwiązywaniu bieżących
trudności. Pracownik Zespołu koordynujący pracę wolontariuszy na co dzień
współpracował również z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny, z
którymi najczęściej omawiał plan wspierania danego seniora, rodziny/dziecka, a
następnie przygotowywał oraz wprowadzał Wolontariusza do konkretnego
środowiska.
Realizacja projektu społecznego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu
W 2018 roku tut. Ośrodek jako partner wraz z Fundacją Przez Zabawę Do Rozwoju,
z założenia liderem projektu, aplikował o środki Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt nr RPMA.09.01.00-14-a561/18 pn.: „Rodzinny
Maraton” realizowany był w okresie od 01 listopada 2018 r. do 31 października
2020 r. w ramach konkursu nr RPMA 09.01.00-IP.01-14-063/18 dla Osi
priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie
9.1 „Aktywna integracja społeczno- zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
Realizacja projektu zakończyła się 30 października 2020 r.
Głównym jego założeniem była integracja społeczna 76 osób, w tym 50 osób
dorosłych i 26 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem
zamieszkujących m.st. Warszawa. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu
dorośli uczestnicy projektu zostali wyposażeni w kompetencje, które wpłynęły
pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu
psychologicznemu potrafią radzić sobie z trudną sytuacją w której się znajdują
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(ubóstwo, uzależnienia, przemoc). Dzieci w projekcie otrzymały wsparcie w zakresie
stanu zdrowia oraz wzrósł poziom ich kompetencji rozwojowych i edukacyjnych.
Ww. założenia zostały osiągnięte dzięki:
1. Przeprowadzeniu diagnozy uczestników projektu;
2. Udziałowi w Akademii Rodziny;
3. Działaniom integracyjnym;
4. Zintegrowanemu poradnictwu rodzinnemu dla dorosłych i dzieci;
5. Działaniom doradczym;
6. Wsparciu finansowemu.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy jako partner w 2020 r. udzielił
uczestnikom projektu wsparcia pracownika socjalnego, coacha, trenera Treningu
kompetencji w zakresie zarządzania finansami domowymi oraz pomocy finansowej
zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z powyższym do
projektu przyjęto większą liczbę uczestników niż zakładano. Wsparcie w latach 2019
- 2020 otrzymało łącznie 101 uczestników projektu, w tym 12 osób
niepełnosprawnych.
W 2020 r. uczestnicy otrzymali wsparcie pracownika socjalnego w postaci 246 godz.
usług (monitorowanie kontraktów socjalnych, bieżące wsparcie uczestników
projektu, współpraca z pracownikami socjalnymi Działu Pomocy Środowiskowej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w zakresie
udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłków celowych dla niektórych
uczestników projektu, współpraca z zespołem projektowym w zakresie realizacji
Indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego Uczestnika projektu). Uczestnicy
projektu otrzymali również wsparcie coacha w postaci 240 godz. usług
(wydobywanie zasobów i mocnych stron uczestników, pomoc w ustaleniu
konkretnych celów uczestników i ich realizacji, motywowanie uczestników do
udziału w projekcie i aktywności w działaniach projektowych, współpraca z
zespołem projektowym w zakresie opracowania Indywidualnej ścieżki reintegracji
dla każdego uczestnika projektu). W 2020 r. zrealizowano w ramach projektu 20
godzin Treningu w zakresie zarządzania finansami domowymi, w którym
uczestniczyło 10 uczestników projektu.
W ramach prowadzonych zajęć wykorzystano Trening Budżetu Domowego –
narzędzie wypracowane w ramach projektu innowacyjnego w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki (blok tematyczny Instrumenty interwencji socjalnej i
wyrównywanie szans; projekt „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia
wspomagające interwencje socjalną”, nr umowy UDA-POKL.07.02.01-32-099/1000).
Działania projektowe były realizowane w taki sposób, aby zmniejszały bariery
i dysproporcje jakie mogą napotkać osoby z niepełnosprawnościami w korzystaniu
z wszelkich praw i podstawowych wolności oraz z poszanowaniem zasady równości
płci. Godziny spotkań i wywiadów były dostosowywane do możliwości osób
z niepełnosprawnościami oraz do matek zajmujących się dziećmi. Działania były
organizowanie w bezpiecznych warunkach, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego,
w różnych siedzibach Ośrodka, w siedzibie Fundacji oraz w miejscach zamieszkania
uczestników projektu.
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Uczestnicy projektu włączyli się w ramach organizacji imprezy środowiskowej
we współorganizację sąsiedzkiej imprezy pn.: ‘Włochowski Dzień Pizzy”.
Konsultant eurokoordynator w 2020r. na bieżąco sprawował nadzór nad realizacją
projektu pn.: „Rodzinny Maraton”, poprzez utrzymywanie kontaktów z instytucjami
publicznymi odpowiedzialnymi za proces wdrażania funduszy pomocowych.
W ramach swoich obowiązków konsultant eurokoordynator udostępniał
organizacjom pozarządowym informacje dotyczące możliwości pozyskiwania
funduszy na realizację zadań statutowych, w tym realizował doradztwo dla osób
zainteresowanych oraz współpracował z organizacjami pozarządowymi w
zakresie aplikowania o środki finansowe na realizację działań statutowych.

Fot. Plakat promocyjny dyżurów pracownika Zespołu ds. współpracy ze
środowiskiem lokalnym
Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej we Włochach
Zadaniem MAL jest integracja społeczności lokalnej oraz sprzyjanie budowaniu
relacji sąsiedzkich poprzez inicjowanie i prowadzenie działań animujących lokalną
społeczność, nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania
mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, dawanie
mieszkańcom przestrzeni i wiedzy do realizacji własnych pomysłów na lokalne
działania oraz wspieranie działań mieszkańców.
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Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach stanowi siedzibę i miejsce pracy dla
Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym tut. Ośrodka, zaś zadania
Zespołu i MAL wzajemnie się uzupełniają i stanowią kompatybilną całość.
Powyższe działanie przyczyniło się do zapewnienia profesjonalnej kadry
pracowniczej w miejscu aktywności lokalnej, posiadającej odpowiednie
wykształcenie i doświadczenie w obszarze społecznym, doskonale rozumiejącej idę
pracy ze społecznością lokalną.
Pracownicy Zespołu inicjowali i prowadzili działania animujące lokalną społeczność
– wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb oraz potrzeb dostrzeganych przez
siebie w toku pracy. Pracownicy Zespołu dbali także o właściwą atmosferę w MAL,
która sprzyjała nawiązywaniu relacji sąsiedzkich oraz aktywnemu spędzaniu
wolnego czasu, podejmowali działania mające na celu współtworzenie MAL jako
miejsca otwartego na społeczność lokalną i budowanego wspólnie z mieszkańcami,
udostępniali mieszkańcom przestrzeń MAL oraz posiadane zasoby rzeczowe do
realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierali działania lokalnych
organizacji pozarządowych.
W marcu 2020 r. Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym z uwagi na
trwającą epidemię i konieczność zamknięcia pomieszczeń MAL we Włochach
rozpoczął działania on-line pod nazwą #CzołemWłochy. Celem tych działań było
podtrzymanie kontaktu z mieszkańcami, interakcja mająca zmniejszyć skutki
izolacji, podtrzymanie więzi międzyludzkich, potrzeby poczucia przynależności do
środowiska sąsiedzkiego. Od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemicznego zespół
promował pomoc sąsiedzką, wolontariat, wspieranie najsłabszych, a także zachęcał
do działań typu szycie maseczek, które kolportował w dzielnicy. Prowadzono
działania o charakterze terapeutycznym, rozrywkowym oraz informacyjnym. Zespół
wykorzystał do działań możliwości technologiczne takie jak: relacje na żywo,
webinary, podcasty oraz rejestratory dźwięku
MAL we Włochach w 2020 r. otwarty był w terminach:
01.01.2020 – 11.03.2020
06.06.2020 – 19.10.2020
W okresie otwarcia w MAL-u obowiązywały zasady wprowadzone przez Dyrektora
Ośrodka w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
Zasady korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej w Włochach
(- dalej ,, lokal MAL”), funkcjonującego w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawa przy ul. Rejonowej 6/8
w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-COV-2
Obowiązujące od dnia 6 czerwca 2020r. – do odwołania
Wprowadzone w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-COV-2
1. Z lokalu MAL można korzystać w następujących dniach i godzinach:
1) wtorek – piątek w godzinach 12.00 – 20.00;
2) pierwsze soboty miesiąca w godzinach 10.00 – 16.00.
2. Osoby wchodzące do lokalu MAL muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów infekcji dróg oddechowych.
3. Na terenie lokalu MAL może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób, w tym pracownicy Zespołu ds.
współpracy ze środowiskiem lokalnym, przy zachowaniu przez użytkowników wszystkich zalecanych środków
ostrożności:
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1) maseczka/przyłbica zasłaniająca usta i nos;
2) dezynfekcja rąk płynem dezyfekcyjnym przy wejściu do lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej (dalej MAL) MAL
we Włochach;
3) poddanie się pomiarowi temperatury ciała;
4) zachowanie odległości między użytkownikami przebywającymi w przestrzeni MAL co najmniej 2 m,
5) regularne wietrzenie pomieszczeń co 1 godzinę,
6) użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia – Załącznik nr 1 do Zasad.
4. Użytkownik ma możliwość pobytu w lokalu MAL:
1) po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez
adresy e-mail: aprzybysz@opswlochy.waw.pl oraz mal@opswlochy.waw.pl lub telefonicznie: 22 115 11 05,
723 245 233, 723 245 231 i uzyskaniu zgody na pobyt w danym dniu i godzinach. Zastrzega się możliwość
odpowiedzi na rezerwację przestrzeni - 3 dni robocze.
2) po udzieleniu zgody przez pracownika Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym z zastrzeżeniem, że liczba osób przebywających w MAL nie przekracza 25.
5. Między terminami rezerwacji przestrzeni, obowiązują 60 minutowe przerwy higieniczne na sprzątanie i dezynfekcję.
W placówce odbywać się będzie częste dezynfekowanie powierzchni użytkowych i wyposażenia, w tym czyszczenie
powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi,
uchwytów, dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, wyłączniki
świateł. Osobą odpowiedzialną za dezynfekcję powierzchni jest organizator spotkania.
6. Pracownik Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym ma obowiązek odmówić obsłużenia osób nie
stosujących się do zabezpieczeń określonych w niniejszych Zasadach.
7. Pracownik Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym ma prawo odmówić korzystania z przestrzeni/lokalu
MAL-u osobom nie posiadającym zabezpieczenia twarzy, a także osobom nie zachowującym dystansu 2 m.
8. Z użytkowania wyłączone zostaje wyposażenie lokalu MAL: kanapy, fotele, pufy, biblioteczka, kącik dla dzieci,
przestrzeń kuchenna.
9. W pokoju biurowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra.
10. W pokoju warsztatowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby zachowując dystans społeczny min. 1,5 metra.
11. Zaleca się dezynfekowanie telefonów komórkowych.
12. Rzeczy osobiste należy przechowywać w torebkach/plecakach etc., tak aby nie były one ogólnodostępne.
13. Osoby przebywające w lokalu MAL są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania wytycznych i zaleceń GIS i
Ministerstwa Zdrowia dotyczących epidemii SARS-CoV-2, które będą udostępnione w lokalu MAL.
14. W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w lokalu Mal wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
należy:
1) powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem
zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590.
2) bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających w placówce a następnie:
- w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny
z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego lub - w przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie odizolować osobę
w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
15. Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, proponowanych niniejszymi Zasadami, oznacza akceptację tych zasad w
całości przez użytkownika.
16. Pozostałe zasady korzystania z MAL nie ulegają zmianie.
Ośrodek stosuje ponadto następujące zasady w zakresie zapobiegania zakażeniu COVID -19
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Wszyscy pracownicy Ośrodka oraz trenerzy/prowadzący zajęcia w lokalu MAL otrzymują szczegółowe wytyczne
i wskazówki w zakresie postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo pobytu w MAL.
Ośrodek na bieżąco monitoruje i przypomina wszystkim o higienie, pracownicy /wykładowcy/trenerzy/prowadzący
zajęcia stosują i udostępniają uczestnikom żele antybakteryjne, dezynfekujemy sprzęt.
Unikamy (pracownicy Ośrodka/prowadzący zajęcia oraz osoby korzystające z MAL) podawania rąk i bardzo często
myjemy ręce (zwracamy na to uwagę w trakcie pobytu/spotkań/zajęć).
Przypominamy o obowiązku zachowywania dystansu pomiędzy osobami 2 m., a w przypadku braku takiej możliwości
zasłanianiu ust i nosa.
Pracownicy Ośrodka oraz osoby prowadzące zajęcia ze strony Ośrodka delegowani do MAL składają oświadczenie
potwierdzające, że nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – nie przebywali w ostatnich miesiącach poza granicami
naszego kraju. W ich najbliższym otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie oraz chorych, którzy przebywają
w szpitalach i stwierdzono u nich zakażenie.
Osoby korzystające z MAL/uczestniczące z zajęciach organizowanych w MAL, składają oświadczenie zgodnie ze
wzorem oświadczenia załączonym poniżej do niniejszej Informacji.
Ośrodek weryfikuje informacje związane z zasadami bezpieczeństwa, będąc w stałym kontakcie z Uczestnikami.
Pobyt w MAL realizowany jest według zasady „jeden uczestnik na jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich
odstępów pomiędzy stolikami – 2m.
W miejscu szkolenia zapewnione będą środki higieniczne, łazienki będą wyposażone w płyny antybakteryjne.
Wszystkie miejsca newralgiczne takie jak: klamki, stoły, poręcze będą na bieżąco dezynfekowane.
Przed wejściem do lokalu MAL odkażamy ręce środkiem dezynfekującym (środek na bazie alkoholu, min. 60%)
udostępnionym przy drzwiach wejściowych do Lokalu MAL (informacja przy drzwiach o obligatoryjnym korzystaniu
z niego przez wszystkie osoby wchodzące do lokalu) lub zakładamy rękawiczki.
Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Państwowego Inspektora Pracy oraz
stosujemy się do wytycznych.
W razie wystąpienia niepokojących objawów lub stwierdzenie zachorowania na koronowirusa SARS-CoV-2 w ciągu 14
dni od dnia zakończenia zajęć/pobytu w MAL, uczestnik ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym
fakcie Ośrodek w formie telefonicznej: 22 863 91 75 lub e-mailowej: kancelaria@opswlochy.waw.pl oraz SANEPID.
Wzór formularza:
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....................., …………..2020 roku
(Miejscowość, data)

1.
2.
3.
4.
5.

FORMULARZ OCENY RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
Nazwisko
…………………………………………………….
Imię (imiona)
.……………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu
…………………………………………………….
Adres zamieszkania
…………………………………………………….
Temperatura
…………………………………………………….

Czy występują u Pani/Pana następujące objawy?
1. Gorączka TAK
NIE
2. Kaszel
TAK
NIE
3. Trudności z oddychaniem/duszność
TAK
NIE
4. Bóle mięśni/zmęczenie
TAK
NIE
5. Inne objawy ze strony układu oddechowego (jakie?):
…………………………………………………….…………………………………………………….………………
…………………………………….……………………………………
Ocena ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (dotyczy ostatnich 14 dni)
(proszę wypełnić bez względu na objawy)
1. Pobyt za granicami kraju TAK
NIE
w ciągu ostatnich 14 dni
2. Podaj nazwę kraju i miejscowość
…………………………………………………….
3. Czas pobytu
od……………………do………………………
4. Tryb pobytu
5. TURYSTYCZNY
SŁUŻBOWY
INNY: ………………
6. Czy miałeś kontakt z:
a. Osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronaawirusem SARS-CoV-2
TAK
NIE
b. Osobą, która w ostatnim czasie przebywała za granicą: proszę podać gdzie przebywała osoba, z którą był kontakt:
……………………………………..………………….……………………………………
i
kiedy
wróciła
……………………………………………………………………………………………
c. Osobą, której Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna zaleciła kwarantannę domową TAK
NIE
d. pracownikiem opieki zdrowotnej, pracującym w środowisku, w którym występują ciężkie, ostre infekcje dróg
oddechowych z nieznaną etiologią
MIAŁAM/EM TAKI KONTAKT
NIE MIAŁAM/-EM TAKIEGO KONTAKTU
………………………………………………….
(czytelny podpis)

 Dzielenie się zasobami w wymiarze ogólnomiejskim poprzez platformę
internetową – Spółdzielnia Kultury
Spółdzielnia Kultury to projekt realizowany przez Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w formie internetowej przestrzeni, w której
instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni mają możliwość
nieodpłatnego podzielenia się swoimi zasobami - przestrzenią, sprzętem, efektami
spotkań i wydarzeń, a także korzystania z udostępnianych zasobów.
Tut. Ośrodek brał udział w powyższym projekcie udostępniając przestrzeń MAL we
Włochach oraz posiadane zasoby rzeczowe, jak również korzystając z zasobów
innych podmiotów w sytuacji występujących potrzeb technicznych niezbędnych przy
realizacji wydarzeń w MAL.
 Jadłodzielnia
W MAL we Włochach w marcu 2020 r. otwarto pierwszą jadłodzielnię w Dzielnicy
Włochy. Z założenia jej funkcjonowanie polega na tym, że osoby, które chcą się
dzielić nadwyżkami żywności, która mogłaby się zmarnować, w czasie otwarcia
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MAL mogą przywozić ją do MAL-u i umieścić w specjalnej lodówce lub na
wyznaczonych półkach, aby inni mieszkańcy mogli z niej skorzystać.
Niestety z uwagi na zamknięcie MAL we Włochach oraz z uwagi na wprowadzone
przez rząd obostrzenia, związane z sytuacją epidemiczną, dostęp do Jadłodzielni w
2020 r. był praktycznie niemożliwy.

Fot. Kampania promocyjna dot. działalności Jadłodzielni w MAL we Włochach
Praca animacyjna z lokalną społecznością – realizacja projektów cyfrowych
realizowanych podczas obostrzeń pandemicznych
Zespół postawiony przed faktem zamknięcia przestrzeni MAL we Włochach oraz
ograniczenia kontaktów społecznych stanął przed wyzwaniem kontynuacji realizacji
założeń programowych. Ponieważ niemożliwe stało się spotykanie z ludźmi – a co za
tym idzie inspirowanie ich do realizacji własnych inicjatyw w obiekcie MAL –
została podjęta decyzja o realizacji oferty programowej w formie zdalnej. Dzięki
zbudowanym wcześniej relacjom z mieszkańcami, możliwe było przygotowanie
oferty, którą mieszkańcy byli zainteresowani a także – a zarazem najważniejsze –
możliwe było pozyskanie sprzętu, który pozwoliłby realizować wszystkie materiały
wideo, audio oraz transmisje na żywo na których oparta została działalność
programowa do końca roku 2020. Warto zaznaczyć, że działania inicjowane przez
zespół zostały docenione między innymi przez portal Warszawa Lokalnie oraz
podane za przykład dla innych Miejsc Aktywności Lokalnej w Warszawie.
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Zespół MAL jest pierwszym dzielnicowym zespołem, który wszedł w czas pandemii
z nowymi technologiami pozwalającymi na transmitowanie swoich wydarzeń na
żywo oraz realizował regularne audycje audio i wideo.

Fot. Screen dokumentujący przykład jednej z audycji wideo realizowaną przez Zespół
MAL we Włochach.
Celem produkcji on-line było:












stworzenie mieszkańcom poczucia, że nie zostali osamotnieni,
stworzenie platformy do skupienia ludzi wokół inicjatyw Zespołu, co
pozwoliło przyszłościowo zawiązać grupy tematyczne z którymi będzie
można pracować na wypadek przedłużającej się pandemii,
udostępnienie mieszkańcom, zarówno odprężającej, jak i wartościowej
rozrywki w czasie negatywnych komunikatów medialnych oraz narracji
strachu,
wsparcie psychologiczne na czas izolacji społecznej,
zbudowanie wśród ludzi starszych większej pewności siebie oraz odwagi do
zmierzenia się z nowymi technologiami,
umożliwienie ludziom odłączonym od relacji międzyludzkich ich namiastki
poprzez oglądanie naszych materiałów,
umożliwienie kontaktów społecznych poprzez audycje do których można
było zadawać pytania lub porozmawiać na żywo podczas transmisji live,
pomoc rodzicom, w dużej mierze pracującym w domu, zdalnie, w
zapewnieniu atrakcyjnego i rozwojowego programu,
zaoferowanie ludziom młodym ciekawych form rozwoju umiejętności, co
następnie przełoży się na utworzenie grup roboczych, w które będą oni
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zaangażowani – dzięki produkcji ciekawych dla nich treści – do stałej pracy
na czas po pandemiczny.
W nawiązaniu do zadań stawianych Zespołowi przez Ośrodek, zostały podjęte
konkretne działania, umożliwiające ich realizację.
Zadanie: Organizowanie
społecznym:

społeczności

lokalnej

zagrożonej

wykluczeniem

1. Spotkanie integrujące Seniorów „Senior Caffe” - w roku 2020 seniorzy mieli
możliwość kontynuowania spotkań w ramach tzw. Senior Caffe. Spotkania
odbywały się regularnie. Grupa uczestników w porównaniu z rokiem 2019 wyraźnie
się zwiększyła. Uczestnicy wychodzili z własnymi inicjatywami, propozycjami i byli
wyraźnie aktywniejsi w porównaniu z rokiem poprzednim. Spotkania odbywały się
regularnie w środy - co drugi tydzień. Po zamknięciu lokalu Miejsca Aktywności
Lokalnej spotkania zostały przeniesione w plener ze względu na bezpieczeństwo
sanitarne i odbywały się częściej, raz w tygodniu. Decyzja ta podyktowana była
faktem, że seniorzy na skutek pandemii bardziej niż zwykle narażeni są na
osamotnienie. Grupa spotykała się nad Stawem Koziorożca, a warunki dostosowano
do możliwości seniorów, zapewniono miejsca siedzące. Łącznie odbyło się 13
spotkań w plenerze, w których uczestniczyło średnio około 12 – 15 osób.
Celem spotkań było:
a) wsparcie procesu budowania więzi pokoleniowych pomiędzy seniorami,
b) poprawa sytuacji życiowej seniorów oraz profilaktyka wykluczenia
społecznego poprzez wspólne przebywanie, atrakcyjne formy spędzania
razem czasu, pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego i w
relacjach.
c) promocja zdrowego stylu życia z naciskiem na zdrowie psychiczne: spotkania
z terapeutą, dyskusje, wymiana poglądów na tematy osobiste, z życia wzięte,
zapraszanie fachowców z dziedziny zdrowia psychicznego.
d) promocja kultury wśród osób starszych i instytucji z nią związanych zarówno
w dzielnicy jak i w Warszawie poprzez zapraszanie gości ze świata mediów,
teatru, filmu czy poezji.
e) mobilizowanie do aktywnego działania poprzez promocję
poczucia
sprawczości w dziedzinie podejmowania decyzji związanych z życiem
społecznym: budżet obywatelski (tworzenie projektów oraz głosowanie),
inicjatywa lokalna.
f) wzmacnianie więzi z dzielnicą poprzez zapraszanie na spotkania
przedstawicieli włochowskich instytucji oraz organizacji pozarządowych:
m.in. – Domu Kultury, Biblioteki, Urzędu Dzielnicy, Ośrodka Pomocy
Społecznej i innych.
g) promocja wolontariatu wśród seniorów poprzez organizowanie spotkań z
przedstawicielami Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, wspólnych
wyjść do miejsc, gdzie można realizować działania wolontarystyczne
(Szpital Dziecięcy).
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h) polepszenie nastroju, jakości życia towarzyskiego, dostarczenie rozrywki –
organizowanie potańcówek, wprowadzanie elementów rozrywkowych
podczas spotkań: śpiewanek, zajęć relaksacyjnych, konkursów, gier
towarzyskich.

Fot. Senior Caffe
2. „Otwarte wykłady psychologiczne”: przy współpracy z Działem Pomocy
Specjalistycznym tut. Ośrodka. Spotkania o charakterze wykładów tematycznych z
panelem dyskusyjnym. Przeznaczone dla osób dorosłych, w
szczególności seniorów. Tematyka spotkań dostosowana była
do zgłaszanych potrzeb mieszkańców. Tematy obejmowały
zagadnienia psychologii ogólnej i medycyny np. zaburzenia
snu, samotność, lęk. Odbyło się 10 wykładów po których
seniorzy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z
psycholożką. Odbyło się 30 indywidualnych konsultacji z
seniorami. Systematyczne spotkania, które odbywały się dwa
razy w miesiącu we wtorki w okresie nie objętym
restrykcjami epidemii covid - 19, mocno uaktywniały grupę
uczestników do wzajemnych dyskusji oraz wzmacniały więzi między członkami
uczestniczącymi w spotkaniach. W ramach wykładów seniorzy mogli skorzystać z
nauki prawidłowego oddechu w plenerze.
3. Konsultacje cyfrowe – szczególnie dedykowane seniorom.
W ramach realizowania działań, których celem było wsparcie cyfrowe przede
wszystkim seniorów odbyły się również konsultacje dla lokalnych organizacji
pozarządowych, zwłaszcza harcerskich.
Zespół MAL przygotował ofertę cyfrowego wsparcia dla seniorów, które polegało na
produkcji materiałów wideo z instruktarzami jak poprzez telefon korzystać z
Internetu, jak korzystać z aplikacji do wideo rozmów – które zostały wykorzystane
do przeniesienia spotkań Caffe Senior do sieci – oraz jak pisać SMS.
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W ramach wsparcia indywidualnego został również opublikowany film z
informacjami nt. wsparcia psychologicznego dla dzieci a także materiał zachęcający
do zaangażowania się w wolontariat na czas pandemii. .

Fot. Film o wsparciu cyfrowym.
dzieci.

Fot. Materiał wideo o pomocy psychologicznej dla

Fot. Materiał odsłaniający kulisy wolontariatu.
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4. Cykl „Czołem Włochy”:
Projekt był odpowiedzią na zamknięcie możliwości spotkań mieszkańców. Polegał
na produkcji materiałów wideo, które w kontekście izolacji społecznej miały
konkretne cele, w tym: dbanie o zdrowie fizyczne, aktywność – ćwiczenia z trenerem

- wolontariuszem (krótkie filmiki z propozycją ćwiczeń w domu), promocja akcji
#Zostań w domu.
5. Potańcówka: impreza taneczno - muzyczna dla seniorów, podczas której
prezentowano utwory poetyckie włochowskich seniorów, zorganizowano konkursy
oraz zabawy integracyjne.
Zadanie: Ukierunkowanie na rozwój lokalny i osiąganie trwałej zmiany społecznej
poprawiającej sytuację życiową mieszkańców.
6. Cykl poniedziałkowych postów motywacyjnych
Od listopada ruszył projekt poniedziałkowych motywatorów dla społeczności
lokalnej, którego celem było systematyczne pobudzanie świadomości ludzi do
zmiany własnych negatywnych przekonań. Projekt emitowany był na stronie FB
MAL, w każdy poniedziałkowy poranek w formie dwóch postów. Pierwszy post to
tzw.” karteczka motywująca”, przedstawiająca pozytywne teksty motywujące do
działania lub teksty przedstawiające przesłanie. Karteczka zawsze otoczona była
treścią o charakterze motywacyjnym, który nawołuje do zmiany zachowania z
negatywnego na pozytywne. Drugi post zawierał linki do krótkich filmów
motywacyjnych, linki do filmów z tzw. przesłaniem. Ponadto zawiera krótki
motywacyjny wstęp nawołujący do zmiany zachowania na lepsze oraz krótkie
opowiadanie „ku refleksji”, które zawsze było spójne z treścią prezentowanego
filmu.
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Jest to projekt długoterminowy, który w swoim
przesłaniu ma pokazać społeczności lokalnej, że
zawsze, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji
życiowej dany człowiek się znajduje warto szukać
pozytywnych rozwiązań i że nie warto się
poddawać.

7. Audycja Słuchowisk Psychologicznych
Były to rozmowy z terapeutką OPS na tematy związane z życiem codziennym.
Rozmowy prowadzone były w luźnej atmosferze, czasem z humorem, łączone z
wiedzą fachową, dawały możliwość wypowiedzi mieszkańców w komentarzach oraz
przesyłania uwag na specjalnie stworzony adres e – mailowy. Podjęto m.in.
następujące tematy rozmów: Jak radzić sobie z izolacją, jak rozwiązywać rodzinne
konflikty spowodowane izolacją, samotność, zazdrość, czym jest obrażanie, jak dbać
o relacje, jak dbać o swój rozwój, jak się
starzeć by nie być samotnym.
Liczba zrealizowanych audycji: 29

8. Realizacja wywiadów z inspirującymi gośćmi
Powyższe działania miały pokazać społeczności lokalnej, jak można ciekawie
spędzać czas realizując swoje hobby, jak pasje umożliwiają podjęcie innej ścieżki
zawodowej, jak pozytywnie wpływają na zdrowie. Dwa wywiady przeprowadzone
zostały przez pracownika Działu Pomocy Specjalistycznej tutejszego Ośrodka.
Konslultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym przeprowadził rozmowę z
Mirą Stanisławską Meysztowicz - Polką mieszkającą w Australii. Australijczycy od
małego mają wpajany szacunek do wody. Jak wyglądają ich nawyki codzienne w
tym temacie? Na to pytanie mieszkańcy znaleźli odpowiedź w wywiadzie z Mirą,
która jest założycielką Fundacji Nasza Ziemia, inicjatorką ruchu pn.: „Sprzątanie
Świata Polska”, ekolożką, pisarką i kobietą pełną werwy i miłości do natury.
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9. Grafiki społeczne - promowały angażowanie się w sprawy społeczne dzielnicy –
pomoc sąsiadom w czasie pandemii, wsparcie osób starszych w obrębie rodziny
podczas pandemii (kwestie cyfrowe), Prawa Dziecka, głosowania w Budżecie
Obywatelskim, przemoc wobec dzieci, wsparcie w izolacji na początku pandemii.
10. Dzielenie się kompetencjami pomiędzy mieszkańcami – warsztaty rozwojowe
(„15 umiejętności, których potrzebujesz w XXI wieku”, szycie woreczków eko na
warzywa z mieszkanką, warsztaty azjatyckie (wraz z sąsiadami włochowianami
pochodzenia wietnamskiego).
11. MALowy Dzień Pszczoły. W ramach wydarzenia przedstawiciel Fundacji
Włochy 2030 wygłosił wykład poświęcony ochronie pszczół. Uczestnicy mogli
obejrzeć prezentację multimedialną, wysłuchać tematycznej bajki, mini koncertu i
wziąć udział w rozlicznych grach i zabawach.

Zadanie: Pobudzanie przynależności do miejsca
12. Projekt Kulinarny „Gotuj z Marleną”: program rozrywkowy zakładający
gotowanie prostych potraw z tanich produktów. Założenie projektu polegało na
zaangażowaniu lokalnych mieszkańców do wspólnego gotowania. W związku z
reżimem sanitarnym program zakładał zapraszanie po jednej osobie (mieszkańca
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Włoch) albo na widownię, albo do wspólnego gotowania. W czasie wakacyjnym
odbyły się również odcinki realizowane przez dzieci i im właśnie dedykowane. W
roku 2021 chcemy do programu zachęcić lokalnych przedsiębiorców związanych z
gastronomią.
Liczba zrealizowanych materiałów: 16 odcinków (razem z trailerami)

13. MALoveWlochy to kolejny, autorski projekt zespołu MAL. W ramach projektu
na profilu społecznościowym MAL we Włochach, przez okres 12 tygodni,
publikowano zdjęcia-zagadki. Na prezentowanych fotografiach widniały różnorodne,
charakterystyczne obiekty i miejsca znajdujące się w Dzielnicy Przedmiotowa
inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy
aktywnie brali udział w konkursie.
Projekt został dostrzeżony przez pracowników Wydziału Wzmacniania Wspólnoty
Lokalnej Centrum Komunikacji Społecznej i został uznany za dobrą praktykę.

14. Sąsiedzkie Transmisje na żywo – zgodnie z ideą stwarzania mieszkańcom
możliwości do interakcji międzyludzkich, zespół rozpoczął cotygodniowe transmisje
na żywo podczas których słuchacze mieli możliwość nie tylko napisać komentarze
na żywo z pytaniami, ale także zadzwonić do studia. Podczas transmisji mieszkańcy
składali sobie między innymi świąteczne życzenia, dzielili pomysłami na rodzinne
spędzanie czasu czy polecali lokalne punkty gastronomiczne w celu wspierania
lokalnych restauratorów.
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Liczba przeprowadzonych audycji: 8 transmisji na żywo

15. Spotkania z urzędnikami i pracownikami włochowskich instytucji – miały na
celu przybliżenie osobom starszym pracowników włochowskich instytucji i
członków organizacji. Urzędnicy opowiadali o swojej pracy, możliwościach
współpracy, promowali angażowanie się osób starszych w życie publiczne naszej
dzielnicy, udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury
czy inicjatyw Biblioteki.
16. Zasadzajki na Rejonowej – działanie polegające na wspólnym działaniu
mieszkańców. Zespół wraz z sąsiadami zasadził krzewy na pasie zieleni,
znajdującym się przed siedzibą zespołu. Krzewy i podłoże przekazał lokalny
przedsiębiorca.
Zadanie: Pobudzanie przynależności do miejsca
17. Projekt czytania bajek – w ramach audycji na żywo Zespół realizował
kilkunastominutowe transmisje podczas których pracownicy MAL – a w założeniu
również mieszkańcy – będą się do nas zgłaszać z własnymi bajkami lub chęcią
użyczenia swojego głosu. To czas w którym rodzice mogą mieć chwilę na
przysłowiowe spokojne wypicie kawy. Zespół posiada do wyemitowania na nowy
rok dwa nagrania z głosem mieszkańców.
Liczba opublikowanych audycji: 5 bajek
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18. Sesja fotograficzna na dzień ojca – dzięki realizowanym działaniom cyfrowym,
które spotkały się z ciepłym przyjęciem, mieszkańcy mogli zobaczyć, że w zespole
MAL znajdują się kreatywne osoby w zakresie produkcji audiowizualnych, w
związku z czym nasz pomysł aby dzieci lub małżonkowie w ramach Dnia Ojca
zaprosili swoich rodziców na wspólną sesję spotkał się z dużym zainteresowaniem
mimo niesprzyjającej pogody. Sesja odbyła się w parku koziorożca we Włochach.
Była to również świetna okazja do ocieplenia rodzinnych relacji, zwłaszcza w dobie
izolacji społecznej.
Liczba rodzin, która skorzystała z
sesji: 5

Zadanie: mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz swojego
środowiska lokalnego.
19. Projekt „Ale Ziółko!” – cykl materiałów wideo we współpracy z działem
Pomocy Specjalistycznej podczas których włochowianka, a przy okazji obecna
członkini zespołu MAL nagrywała spacery w lesie podczas których pokazywała
różnego rodzaju zioła, których charakter leczniczy, regeneracyjny czy spożywczy
opisywała w lekkiej formie. Była to inspiracja dla mieszkańców aby podczas
własnych spacerów – do których również zachęcała podczas audycji – poszukali
opisywanych ziół.
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Liczba publikacji: 16 materiałów wideo

20. Lekcje Iluzji – w ramach bezpośrednich transmisji na żywo – z myślą o
najmłodszych – raz w tygodniu realizowane były lekcji iluzji (głównie karcianej) aby
dzieci miały ciekawą odskocznię od konsumowanych masowo treści min. na portalu
YouTube. Właśnie tam znaleźliśmy inspiracje, z popularnego kanału Iluzjonista Y,
który zbiera dużą widownię ciekawą sekretów iluzji. Co ciekawe – efekty były
tłumaczone na kartach sygnowanych logotypem właśnie tego twórcy. Podczas każdej
transmisji odbiorcy byli zapraszani do zamkniętej grupy, którą chcemy prowadzić
poprzez lekcje na platformie do wideo rozmów.
Liczba transmitowanych lekcji: 6

21. Wakacyjny powrót do spotkań fotograficznych – w czasie wakacji
powróciliśmy do stacjonarnej formy warsztatów i zorganizowaliśmy spotkanie na
temat optymalnego doboru aparatu, adekwatnego do potrzeb, aby nie przepłacać za
sprzęt nieadekwatny do naszych potrzeb.
Spotkanie zostało poprzedzone
promującym materiałem wideo. Kolejne warsztaty planujemy robić zarówno jako
spotkania fizyczne, które jednocześnie będą transmitowane na żywo, jak i w małych
grupach, za pomocą aplikacji do wideo rozmów.
Liczba osób, która wzięła udział w spotkaniu: 5 (zgodnie z ówczesnymi
wytycznymi)
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22. Internetowe szkolenia i Warsztaty: Celem realizacji szkoleń była kontynuacja
pracy z ludźmi, którzy z początkiem roku pojawili się na spotkaniach
fotograficznych oraz planszówkowych. Forma zdalna pozwoliła na sprawdzenie
poziomu ich zaangażowania oraz dała szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i
zaproszenie ich do regularnej pracy w roku 2021.
- Warsztaty fotograficzne: dwie dwugodzinne transmisje
- Warsztaty nt. gier rodzinnych gier planszowych: 1 transmisja

23. Autorski spektakl Wandy Dusi Stańczak (poetki i mieszkanki naszej dzielnicy)
pt. "I zaskrzypiał próg", czyli autorski spektakl poetycki prezentowany „na żywo”.
24. Konkursy poetyckie organizowane wraz z Wandą Dusią Stańczak (poetka i
włochowianka) i Stowarzyszeniem Artystów Polskich - Flirt z poezją (dwie edycje –
„ Na słonecznym promieniu” oraz „Bez”) – zabawa z tworzeniem własnych
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

S t r o n a | 239

utworów. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Powstało ponad 40
utworów, nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami.

25.
Wspólne Włochowskie Kolędowanie – ZWŚL stał się partnerem projektu,
którego celem było podzielenie się dobrymi, pozytywnymi emocjami z
mieszkańcami. Na pięciu włochowskich podwórkach odbyły się krótkie koncerty
oraz rozdawanie świątecznych upominków. Ideą działania było pokazanie
mieszkańcom, że nie są sami w tym trudnym dla wszystkich czasie oraz
zaangażowanie w pomoc w przeprowadzeniu wydarzenia.

.
 Przestrzeń MAL miejscem działań Ośrodka
W związku z prowadzeniem miejsca aktywności lokalnej przez Ośrodek tut. MAL
we Włochach był również przestrzenią działań dla pozostałych działów i zespołów
tut. Ośrodka.
Sukcesywnie na przestrzeni roku pracownicy pozostałych działów i zespołów
Ośrodka inicjowali działania o charakterze pomocowym w MAL, skierowane do
mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Psychologowie i terapeuci Działu Pomocy Specjalistycznej prowadzili
indywidualne sesje terapeutyczne, korzystając z intymnej oraz przyjemnie
zaaranżowanej przestrzeni pokoju warsztatowego. Sesje odbywały się w godzinach
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przedpołudniowych, poza godzinami otwarcia MAL dla mieszkańców, co
umożliwiało właściwy przebieg procesu terapeutycznego.
Ponadto asystenci rodziny Działu Pomocy Specjalistycznej korzystali z pomieszczeń
MAL do przeprowadzenia indywidualnych spotkań z rodzinami, nauki
umiejętności wychowawczych, spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej,
przygotowania oraz spożywania wspólnych posiłków, czy zasad savoir-vivre przy
stole.
Ośrodek widzi ogromną wartość w budowaniu współpracy z lokalną społecznością.
Dzięki licznym działaniom podejmowanym przez pracowników Zespołu na polu
ogólnodzielnicowym
oraz
ogromnemu
zaangażowaniu,
otwartości
i
profesjonalizmowi pracowników Zespołu w budowanie lokalnej społeczności, w tym
rozwój MAL we Włochach, mieszkańcy Dzielnicy Włochy posiadali możliwości i
przestrzeń do tworzenia silnych relacji sąsiedzkich, dających poczucie
bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania, niwelujących poczucie osamotnienia
oraz pobudzających zainteresowania poprzez możliwość dzielenia się
umiejętnościami i doświadczeniami, a także budowania sieci wzajemnego wsparcia
oraz wzmacniania mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszym położeniu.
Biorąc pod uwagę strukturę i zakres działania Zespołu ds. współpracy
ze środowiskiem lokalnym tut. Ośrodka, metody pracy Zespołu oparte o współczesne
standardy pracy ze społecznością lokalną należy uznać, iż Ośrodek pełni rolę,
nie tylko pomocową, ale również animacyjną (inspirującą, mobilizującą,
aktywizującą, łączącą), kreując lokalną politykę rozwiązywania problemów
społecznych. Podejmowane zaś przez Zespół działania realnie wpływają na zmianę
wizerunku instytucji pomocy społecznej w przestrzeni społecznej, wzrost poziomu
zaufania do pracowników instytucji oraz podniesienia prestiżu pracy w obszarze
pomocy społecznej.
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W strukturze Ośrodka znajdują się działy/zespoły niezwiązane bezpośrednio z pracą
z klientem tj:.
o Zespół Administracyjno-Gospodarczy (ZAG),
o Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz (ZRŚiA),
o Zespół Finansowo-Księgowy (ZFK).
6. ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Zespół Administracyjno-Gospodarczy realizował w 2020 r. zadania wynikające
z Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy ustalonego Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 4 maja 2017 r. (ze zmianami) .
Do podstawowych zadań Zespołu należało:
1) koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem właściwej oraz zgodnej
z przepisami i Regulaminem organizacji i działania Ośrodka;
2) zapewnienie właściwej organizacji systemu informacji i załatwiania
interesantów, w tym prowadzenie tablic: informacyjnej i ogłoszeń Ośrodka
oraz zapewnienie właściwego oznaczenia pomieszczeń biurowych, informacji
o strukturze organizacyjnej oraz godzinach pracy Ośrodka;
3) prowadzenie centralnego rejestru i zbioru wyroków sądów administracyjnych
w sprawach skarg na decyzje wydane w ramach działania Ośrodka oraz
upowszechnianie treści tych wyroków w ramach szkoleń wewnętrznych,
4) koordynowanie realizacji przepisów Instrukcji kancelaryjnej, w tym
zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Ośrodku; organizowanie
szkoleń wewnętrznych w powyższym zakresie,
5) koordynowanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych
osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów,
tajemnicy służbowej oraz baz danych w systemie informatycznym,
6) prowadzenie Składnicy akt Ośrodka;
7) prowadzenie kancelarii Ośrodka zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej,
8) prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej spraw załatwianych przez
Dyrektora;
9) prowadzenie centralnej ewidencji pieczątek urzędowych oraz prowadzenie
spraw związanych z przekazywaniem, zwrotem i likwidacją pieczątek
urzędowych;
10) koordynowanie zapewnienia dostępu do informacji publicznej dotyczącej
działalności Ośrodka, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji
publicznej, w tym prowadzenie spraw przekazywania i aktualizacji informacji
w zakresie dotyczącym organizacji Ośrodka do Biuletynu Informacji
Publicznej (BiP) oraz na stronę internetową Ośrodka, zgodnie z przepisami
prawa prasowego oraz przepisami o dostępie do informacji publicznej;
koordynowanie przygotowywania i aktualizacji materiałów przeznaczonych do
zamieszczenia w powyższym zakresie przez pozostałe komórki organizacyjne;
11) prowadzenie centralnego rejestru ogłoszeń wywieszanych na tablicy
informacyjnej Ośrodka oraz potwierdzanie okresu przez jaki wywieszony był
dokument w celu podania go do wiadomości publicznej lub do wiadomości
pracowników Ośrodka;
12) prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Ośrodka;
13) załatwianie spraw związanych z
obsługą administracyjno-gospodarczą
Ośrodka oraz zapewnienia prawidłowych warunków jego funkcjonowania;
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14) realizacja przepisów o zamówieniach publicznych - prowadzenie
odpowiednich procedur związanych z udzielaniem i realizacją zamówień
publicznych oraz koordynowanie działań Ośrodka w powyższym zakresie.
Rok 2020 był okresem bardzo trudnym, ponieważ na wszystkie zadania
realizowane przez Zespół miała wpływ sytuacja epidemiczna w Polsce.
Kancelaria, która w ramach Zespołu Administracyjno-Gospodarczego prowadziła
obsługę kancelaryjno-biurową spraw załatwianych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Książce kancelaryjnej odnotowała 11024 sztuk korespondencji, która wpłynęła do
Ośrodka. W stosunku do roku ubiegłego ilość przyjętej korespondencji nieznacznie
zmniejszyła się, bo o ok. 8%).
Tabela Nr 62 - Korespondencja wpływająca do OPS
Rok
2015
2016
2017
2018
10700
10629
10847
10163
Ilość
Źródło – opracowanie własne Ośrodka

2019
12030

2020
11024

Ośrodek realizuje zadania związane z obsługą administracyjno-kancelaryjną
Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Zadanie to zostało nałożone w wyniku zmiany
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz dodania
tego zadania do zadań statutowych OPS wprowadzonych Uchwałą Nr
XXIX/614/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej
m.st. Warszawy. Realizując te zapisy Ośrodek prowadził całą obsługę
administracyjną przedmiotowego Zespołu, w tym rejestrował korespondencję
dotyczącą spraw realizowanych przez tenże Zespół. W roku ubiegłym zostało
odnotowanych 420 pozycji korespondencji i jest to spadek w porównaniu do
ubiegłego okresu sprawozdawczego o 25%.
Tabela Nr 63 – Korespondencja związana z obsługą Zespołu ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
632
730
583
553
560
420
Ilość
Źródło – opracowanie własne Ośrodka
Do zadań Kancelarii należało również przygotowywanie i wysyłanie
korespondencji wychodzącej. W 2020 r. zostało przygotowanych i wysłanych w
sumie 4495 sztuk listów, w tym 200 sztuk listów, których nadawcą był Zespół ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Po trzech latach systematycznego wzrostu
wysyłanej w Ośrodku korespondencji w formie tradycyjnej w 2020 r. zanotowano
spadek o prawie 23% w stosunku do roku poprzedniego w przypadku ogólnej ilości
wysłanych przesyłek. W zakresie korespondencji wysyłanej przez Zespół nastąpił
również zdecydowany spadek o ponad 22% w stosunku do roku ubiegłego co
obrazuje poniższa tabela.
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Tabela Nr 64 – Korespondencja wychodząca z OPS
Rok
2015
2016
2017
Ilość ogółem
3644
3139
3056
wysłanych
listów,
w tym ilość
wysłanych
listów przez
Zespół

161

186

63

2018
3205

2019
5823

2020
4495

153

258

200

Źródło – opracowanie własne Ośrodka
Generalnie należy stwierdzić, iż jeśli chodzi o korespondencję wpływającą oraz
korespondencję wysyłaną w formie listów odnotowano bilans ujemny w stosunku do
poprzedniego okresu sprawozdawczego. Na pewno na taki stan miała sytuacja
pandemiczna oraz fakt, że w tym okresie wiele korespondencji wpływało za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem ePUAP. Widać to przy
różnicy korespondencji wpływającej, gdzie spadek jest tylko o 8 punktów
procentowych, a przy listach różnica wyniosła prawie o 23%. W przypadku Zespołu
Interdyscyplinarnego została zachowana równowaga na poziomie ok. dwudziestu
paru procent.
W 2020 r. pracownik Kancelarii przekazywał korespondencję mylnie
skierowaną do właściwych organów w 29 przypadkach. Jak pokazuje poniższa
tabela po kilkuletnim systematycznym wzroście w 2019 r. nastąpił spadek, by w roku
sprawozdawczym wzrosnąć.
Tabela Nr 65 – Sprawy przesłane do innych organów (mylnie skierowane do OPS)
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ilość
13
16
17
38
24
29
przesłanych
spraw mylnie
skierowanych

Źródło – opracowanie własne Ośrodka
Ośrodek od wielu lat współpracuje z Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy
z IV Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w zakresie organizacji
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
W ramach tej współpracy w 2020 r. były skierowane 2 osoby, przy czym jednej z
nich dokumenty zostały wycofane natomiast druga osoba nawet nie rozpoczęła prazy
ze względu na sytuację pandemiczną. W poprzednim roku sprawozdawczym
Ośrodek miał aż 16 skazanych skierowanych do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne.
Od 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy działa Związek Zawodowy Pracowników OPS Włochy, których
członkowie należą do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej. W marcu 2019 r. pracownik tutejszego Ośrodka został wybrany
do Zarządu PFZPSiPS i został częściowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
zawodowej z prawem do zachowania wynagrodzenia w wymiarze odpowiadającym
trzem dniom roboczym (po 8 godzin) tygodniowo w okresie od dnia 21 marca
2019 r. do końca kadencji w Zarządzie, tj. 25 lutego 2021 r. Natomiast od września
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wymiar tegoż zwolnienia zwiększył się do czterech dni roboczych tygodniowo. W
związku z powyższym konieczne było poinformowanie wszystkich pracodawców,
których pracownicy są członkami PFZPSiPS, że są zobowiązani do partycypacji w
kosztach wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego organizacji związkowej oraz
przygotowanie w 2019 r. 85 porozumień w sprawie sposobu i trybu ponoszenia
kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia
pracy na okres
kadencji w zarządzie
organizacji międzyzakładowej z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w zakresie dotyczącym kosztów
związanych z zatrudnieniem tego pracownika. W 2020 r. zostało przygotowanych 18
nowych porozumień w przedmiotowym zakresie. Większość porozumień zawartych
w poprzednim roku sprawozdawczym nadal obowiązywała w 2020 r.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz realizacji swoich
statutowych zadań, w Ośrodku w okresie sprawozdawczym zostały podpisane
umowy (pisemne), w tym:
1) 1 umowa na zakup energii elektrycznej, gdzie umowa została podpisana przez
Miasto Stołeczne Warszawa. Ośrodek był objęty zamówieniem w ramach
Warszawskiej Grupy Zakupowej i stanowi punkty odbioru energii (PPE):
L
P.

NUMER
UMOWY

WYKONAWCA

1)

OP/WL/39/20202021

PGE Obrót S.A.,
ul. 8 Marca 6, 35-959
Rzeszów

UMIA/BA/B/X/2/
2/2/20/20-22/
2100055064

PRZEDMIOT UMOWY

Zakup energii elektrycznej w
obiektach Ośrodka przy ul.
Czereśniowej 35, ul. Czereśniowej
118, ul. Potrzebnej 10,
ul.
Robotniczej 15 w Warszawie

WARTOŚĆ
UMOWY
BRUTTO

DATA
ZAKOŃCZE
NIA
UMOWY

24458,50

31.12.2021

2) 1 umowa wykonawcza do umowy ramowej na świadczenie usług
telekomunikacyjnych wraz dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń, Ośrodek
był objęty zamówieniem, na które postępowanie zostało przeprowadzone przez
Miasto Stołeczne Warszawa:
L
P.

NUMER
UMOWY

1.

Umowa
wykonawcza Nr
OP/WL/16/20202022 do Umowy
ramowej Nr
UMIA/B/X/2/2/4/
2021/19-22

WYKONAWCA

Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa

PRZEDMIOT UMOWY

WARTOŚĆ
UMOWY
BRUTTO

DATA
ZAKOŃCZE
NIA
UMOWY

Świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci
telefonii komórkowej oraz sprzedaż
urządzeń umożliwiających
korzystanie z usług

8500,00

30.06.2022

2) 36 umów (pisemnych) podpisanych w oparciu o warunki określone w art. 4
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (z czego 10 umów były umowami
zlecenia):
Lp

NR UMOWY

WYKONAWCA

PRZEDMIOT UMOWY

WARTOŚĆ
UMOWY
BRUTTO

DATA
ZAKOŃCZE
NIA
UMOWY
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1.

OP/WL/8/2020

Kancelaria
Prawna Respice
Finem Paweł
Dąbrowski
Sp. K.., ul. W.
Lindleya 16, 02013 Warszawa

Wykonywanie zadań, pełnienie funkcji
Inspektora Ochrony Danych Osobowych

33000,00

30.11.2020

2.

OP/WL/4/2020

D+H Polska Sp. z
o.o.
ul. Polanowicka
Północna 54,
51-180 Wrocław

Świadczenie usług w zakresie
przeglądów i konserwacji oraz usuwania
awarii systemu oddymiania w Ośrodku
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy.

1082,40

31.08.2020

3.

OP/WL/12/2020

Ewa Lechowska
VITAL PLUS
Ewa Lechowska
ul. Tadeusza
Borowskiego 2,
03-475
Warszawa

Świadczenie usług opiekuńczych dla
rodzin z dziećmi realizowanych na
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej

29464,00

30.06.2020

4.

OP/WL/09/2020

ERGO HESTIA

Ubezpieczenie NNW dla Wolontariuszy

112,00

29.05.2020

5.

OP/WL/31/2020

Adam Godlewski
Dom Serwis ul.
Ołówkowa 25,
05-800 Pruszków

Wykonanie i montaż zabudowy
kuchennej w obiekcie DDP przy ul.
Robotniczej 15 w Warszawie

19 926,00

18.12.2020

6.

OP/WL/15/2020

CLIMA
POLSKA Sp. z
o.o., Aleja KEN
90, lokal U 7,
02-777
Warszawa

Przeprowadzenie konserwacji
pogwarancyjnej urządzeń
klimatyzacyjnych

2132,82

30.06.2020

7.

OP/WL/18/2020

ARKADA
P.T.O.B.
Sebastian Piętka
ul. Obrońców
Tobruku 38/333,
01-494
Warszawa

Przeprowadzenie okresowej (rocznej)
kontroli technicznej budynków przy ul.
Czereśniowej 35 i ul. Robotniczej 15 w
Warszawie

688,80

14.07.2020

8.

OP/WL/13/20202022

Polska
Wytwórnia
Papierów
Wartościowych
S.A. ul. Romana
Sanguszki 1, 00222 Warszawa

Usługi certyfikacyjne –potpis
elektroniczny

241,08

08.05.2022

9.

OP/WL/20/2020

UNIQUA
Towarzystwo
Ubezpieczeń
S.A.,
ul. Gdańska 132,
90-520 Łódź

Umowa ubezpieczenia zgodnie z
wykazem ubezpieczonych

150,00

31.12.2020

10.

OP/WL/25/2020

Michał Rzepka
FLEXI DANCE
ul. Zagłoby 16/B,
02-496
Warszawa

Świadczenie usług animacji dla około 40
uczestników

2500,00

29.08.2020

SYGNITY S.A.
ul. F. Klimczaka
1, Warszawa

Zakup licencji dotyczącej programu do
obsługi Stypendiów Szkolnych

699,62

31.12.2020

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Usług

świadczenie usług pogrzebowych w
zakresie objętym zadaniami
Zamawiającego, określonymi w ustawie z

29970,00

30.11.2021

11.

12.

OP/WL/43/2021
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Komunalnych ul.
Nakielska 3,
Warszawa

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej

13.

OP/WL/33/20202022

Kancelaria
Prawna Respice
Finem Paweł
Dąbrowski
Spółka
Komandytowa ,
ul. W. Lindleya
16, 02-013
Warszawa

Wykonywanie zadań/pełnienie funkcji
Inspektora Ochrony Danych Osobowych

14.

OP/WL/30/20202023

Kamil Wójcik
ALFA
PARTNER ul.
Jana
Kasprowicza
88/50,
01-949
Warszawa

Serwis toalety chemicznej

15.

OP/WL/34/20202023

Piotr Pietras
Ośrodek
Doradczo
Szkoleniowy
MER, ul.
Warszawska
43/79, 05-820
Piastów

16.

OP/WL/51/20202023

17.

84000,00

30.11.2022

2877,12

30.11.2023

świadczenie usług w zakresie
wykonywania zadań służby
bezpieczeństwa i higieny pracy w
Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy

17712,00

30.11.2023

Innogy Stoen
Operator,
ul. Piękna 46, 00672 Warszawa

Dystrybucja energii elektrycznej w
obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

80500,00

31.12.2023

OP/WL/45/20212023

Poczta Polska
S.A., ul. Rodziny
Hiszpańskich 8,
00-940
Warszawa

Przyjmowanie, przemieszczanie i
doręczanie w obrocie krajowym
przesyłek listowych, paczek poleconych,
paczek pocztowych plus, przesyłek
pobranych, przesyłek na warunkach
priorytetowych i ekonomicznych oraz
usług komplementarnych

103000,00

30.11.2023

18.

OP/WL/49/20202023

PGNIG S.A.,
ul. M. Kasprzaka
25,
01-224
Warszawa

Zakup i dystrybucja paliwa gazowego

41000,00

31.12.2023

19.

OP/WL/28/2020

Umowa o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej instalacji
elektrycznej obiektu klienta

520,78

8.11.2023

20.

OP/WL/50/20202023

Zakup i dystrybucja paliwa gazowego

600,00

31.12.2023

21.

OP/WL/48/20202023

Zakup i dystrybucja paliwa gazowego

31000,00

31.12.2023

22.

OP/WL/47/20202023

Innogy Stoen
Operator
Sp. z o.o., ul.
Piękna 46
00-672
Warszawa
PGNiG, ul. M.
Kasprzaka 25
01-224
Warszawa
PGNiG, ul. M.
Kasprzaka 25
01-224
Warszawa
PGNiG,ul. M.
Kasprzaka 25,
01-224
Warszawa

Zakup i dystrybucja paliwa gazowego

25000,00

31.12.2023

23.

OP/WL/35/2020-

AMLUX Sp. Z
o.o.,

Świadczenie usług w zakresie sprzątania
pomieszczeń wewnętrznych w obiektach

57564,00

01.12.2020-
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2021

ul. Grójecka 77,
02-094
Warszawa

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Lochy m.st. Warszawy przy ul.
Czereśniowej 35, ul. Czereśniowej 118

24.

OP/WL/37/20202022

Polska
Wytwórnia
Papierów
Wartościowych
S.A.,
ul. Romana
Sanguszki 1,
00-222
Warszawa

Usługi certyfikacyjne – podpis
elektoniczny

25.

OP/WL/46/2020

Robert Wąsik
Agema
- Systemy
Informatyczne ,
ul. Szańcowa 7,
94-233 Łódź

26.

OP/WL/42/2020

Stowarzyszenie
na Rzecz
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie
Niebieska Linia,
ul. Jaktorowska 4

3)
LP.

NUMER
UMOWY

26.11.2022

Utrzymanie i wsparcie w zakresie
eksploatacji programów informatycznych
AGEMA HR Plus, Agema FK-KASA,
AgemaST, AgemaRF

5 412,00

31.12.2021

Usługa szkoleniowa pn. „Praktyczne
aspekty interwencji w sytuacji przemocy
w tym zaniedbań dotyczących dzieci”

3200,00

17.12.2020

PRZEDMIOT UMOWY

OP/WL/02/2020

Realizacja usług coacha
RPMA.09/01.00-14-a561/18
Maraton”

OP/WL/05/2020

Świadczenie usług Pracownika Socjalnego
projekcie nr. RPMA.09/01.00-14-a561/18
„Rodzinny Maraton”

OKRES

w projekcie nr.
pn.
„Rodzinny

WARTOŚĆ
UMOWY

20.01.202030.10.2020

35760,00

27.01.202030.10.2020

14760,00

Świadczenie usług w zakresie zajęć muzycznych dla
pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy zlokalizowanych pod adresami przy ul.
Robotniczej 15 oraz ul. Potrzebnej 10.

30.01.202030.06.2020

4250,00

OP/WL/10/2020

Świadczenie usług trenera kompetencji w zakresie
zarzadzania finansami domowymi projekcie nr.
RPMA.09/01.00-14-a561/18
pn.
„Rodzinny
Maraton”

14.03.20209.05.2020

4000,00

OP/WL/11/2020

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ogólnego i
zaawansowanej pracy socjalnej zgodnie
z
programem szkolenia.

27.02.2020

1080,00

OP/WL/27/2020

Kompleksowa usługa sprzątania w lokalu
pozostającym w dyspozycji Ośrodka przy ul.
Rejonowej 6/8 w Warszawie.

17.09.202030.11.2020

2400,00

Usługi sprzątania w lokalu przy ul. Rejonowej 6/8
w Warszawie po przeprowadzonych wyborach 3 i 17
lipca 2020 r.

2.07.202017.07.2020

240,00

2.

3.
OP/WL/06/2020

4.

5.

7.

216,48

10 umów z osobami fizycznymi - umów zleceń w następującym zakresie:

1.

6.

30.11.2021

OP/WL/19/2020

w
pn.
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8.

9.

10.

OP/WL/36/2020
-2021

Sprawowanie nadzoru informatyczno-serwisowego
obejmującego zapewnienie na warunkach i w
zakresie określonym w Umowie – sprawnego
funkcjonowania sieci informatycznej oraz sprzętu
komputerowego Zleceniodawcy obejmującego ok.
110 urządzeń sieciowych, w tym serwera Windows
2012 STD, zainstalowanych w obiektach przy ul.
Czereśniowej 35, ul. Czereśniowej 118, ul.
Potrzebnej 10, ul. Robotniczej 15 oraz ul. Rejonowej
6/8 w Warszawie.

1.12.202030.11.2021

65340,00

OP/WL/40/2020

Świadczenie usług w ramach programu „Wspieraj
Seniora” polegających na nawiązywaniu kontaktu z
osobami zgłaszającymi prośbę o wsparcie przez
system CAS

4.12.202015.12.2020

2400,00

OP/WL/41/2020

Przeprowadzenie mediacji w sporze pomiędzy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy a Federacją

8.12.202015.12.2020

800,00

Realizując zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
w 2014 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostały przygotowane i przeprowadzone 2
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług. W 2019 r.
wszystkie postępowania były przeprowadzone w oparciu o art. 138o przedmiotowej
ustawy na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Poniższa tabela przedstawia
zestawienie przeprowadzonych postępowań:
Lp.

1.

Przedmiot zamówienia

Tryb postępowania

Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Usługa społeczna art. 138 o ust. 4
uPzp

Przeprowadzone postępowanie zakończyło się udzieleniem zamówienia.
Większość umów, które były realizowane w roku sprawozdawczym służyły
zapewnieniu bieżącego – właściwego funkcjonowania instytucji.
W 2020 r. Zespół Administracyjno-Gospodarczy brał współudział w
realizacji Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów,
który zakładał pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by
ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii,
ze względu na ich bezpieczeństwo. Ośrodek, w tym Zespół jako bezpośredni
realizator w/w Programu wykonywał następujące zadania:
1) przygotowanie kosztorysu wydatków na zakup towarów i usług
realizowanych w ramach Programu niezbędnego do opracowania projektu
zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy;
2) w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przygotowanie zapytania cenowego
na realizację usług w ramach Programu polegającą na nawiązywaniu
kontaktu z osobami zgłaszającymi prośbę o wsparcie przez System CAS,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto;
3) przygotowanie rozeznania cenowego na zakup środków ochrony oraz do
dezynfekcji dla potrzeb realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem
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udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto;
4) dowożenie posiłków dla wskazanych osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze
względu na trwający stan epidemii pozostają w swoim domu do ich miejsca
zamieszkania.
W 2020 r. odbyły się wybory na Prezydenta RP (dwie tury). W siedzibach
Ośrodka były zlokalizowane 4 siedziby obwodowych komisji wyborczych, tj.
przy ul. Czereśniowej 35, ul. Czereśniowej 118, ul. Robotniczej 15 oraz ul.
Rejonowej 6/8. Zespół Administracyjno-Gospodarczy był odpowiedzialny za
koordynację działań związanych z przygotowaniem lokali wyborczych, w tym:
1) przygotowanie miejsca na lokal wyborczy (opróżnienie pomieszczeń z mebli,
półek, tablic, sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego);
2) dekoracji lokalu wyborczego;
3) przygotowania miejsca do pracy komisji wyborczej;
4) zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i artykułów do pracy komisji wyborczej
(komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, papier, telefon;
5) zabezpieczenie otwierania i zamykania lokali wyborczych.
Organizacja i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dobie pandemii
koronawirusa spowodowała, iż należało kolejnego dnia pracy Ośrodka zmienić
organizację pracy wszystkich pracowników. Po każdej turze wyborów i zakończeniu
prac komisji wyborczych wszystkie lokale, w których były zlokalizowane siedziby
obwodowych komisji wyborczych były poddane dezynfekcji poprzez ozonowanie.
Ośrodek wydał na tę usługę ok. 4.600,00 zł.
Sytuacja, jaka miała miejsce w roku sprawozdawczym spowodowała, że
Zespół Administracyjno-Gospodarczy był zobowiązany do dokonania zakupów
związanych z zabezpieczeniem ochrony osobistej pracowników tutejszego Ośrodka
poprzez nabycie jednorazowych maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.
Ponadto do wszystkich siedzib OPS zostały zakupione i zamontowane automatyczne
dozowniki do dezynfekcji dłoni. Oprócz tego zakupione zostały mydła
antybakteryjne, które są na wyposażeniu każdej łazienki, a także płyny do
dezynfekcji powierzchni, które znajdują się w każdym pomieszczeniu biurowym,
pozostając do dyspozycji pracowników.
Sytuacja pandemiczna miała także wpływ na organizację pracy Ośrodka. W
okresie od drugiej połowy marca do maja oraz od końca września do końca roku
sprawozdawczego Osrodek pracował w systemie pracy zdalnej. W momencie, kiedy
planowany był powrót do pracy (po wiosennej fali koronawirusa) Zespół
Administracyjno-Gospodarczy wraz z Zastępcą Dyrektora, przedstawicielem
związków zawodowych oraz pracownikiem odpowiedzialnym za BHP w Ośrodku
dokonali przeglądu wszystkich stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa. W
wyniku tego została opracowana ocena ryzyka zawodowego oraz Procedura
ograniczenia wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 ustalona w porozumieniu ze
służbą bhp i związkami zawodowymi, a wprowadzona zarządzeniem Dyrektora.
Efektem tego było również dostosowanie stanowisk pracy tak, aby spełniały one
wymogi określone w przepisach.
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7. ZESPÓŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ
W 2020 r. Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz wprowadził do bazy danych
informacje z 2.151 wywiadów (w tym 715 wywiadów przeprowadzonych za
pomocą terminali mobilnych) oraz zarejestrował 1.902 wniosków o przyznanie
pomocy.
W latach 2018-2019 dane te przedstawiają się następująco:
W 2018r. – 1959 wywiadów środowiskowych (w tym 420 wywiadów
przeprowadzonych za pomocą terminali mobilnych) oraz 1.755 wniosków,
W 2019r. - 2.160 wywiadów środowiskowych (w tym 1.234 wywiadów
przeprowadzonych za pomocą terminali mobilnych) oraz 1.832 wniosków.
W roku sprawozdawczym Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz przygotował 37
postanowień oraz 5 048 decyzji administracyjnych
Odpowiednio w poprzednich latach Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
przygotował:
W 2018r. – 79 postanowień oraz 4965 decyzji administracyjnych,
W 2019r. - 119 postanowień oraz 4985 decyzji administracyjnych,
Tabela Nr 66 – Decyzje administracyjne w 2020 roku
Rodzaj
świadczenia

Przyznanie

Zmiana

Uchylenie

Umorzenie

Wygaszenie

Odmowa

Stałe

41

154

3

9

31

3

21

Okresowe

98

1

0

3

0

0

5

Celowe

3818

4

5

40

13

8

0

Prawo do
świadczeń
opieki
zdrowotnej

41

0

0

9

5

0

3

Posiłki

119

61

2

5

6

0

0

Usługi
opiekuńcze i
specjalistycz
ne usługi
opiekuńcze

341

117

6

19

13

4

6

Specjalistyc
zne usługi
opiekuńcze
dla osób z
zaburzenia
mi
psychiczny
mi

Postanowienia Razem

262

107

3888

58

193

506

16
10

5

0

0

0

0

1
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Pobyt w
mieszkaniu
chronionym

4

0

0

0

0

0

0

Pobyt w
DDP

11

38

0

0

1

0

1

Razem

4483

380

16

85

69

15

37

4

51

5085

Źródło: opracowanie własne Ośrodka
Z danych wynika, że w 2018 i 2019 wydano procentowo podobną liczbę
decyzji.
W omawianym okresie do zadań Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz
należało także wydawanie i rozliczanie abonamentów na obiady realizowane w
okresie od 1 stycznia 2020 do 30 listopada 2020 przez firmę Marek Skierkowski
MAREK-S w stołówce przy ul. Robotniczej 18 w Warszawie, a od 1 grudnia 2020
przez firmę Bracia Pietrzak Spółka Jawna.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
pracował w homologowanym systemie komputerowym POMOST STD, z którego
przekazywał sprawozdania:
 kwartalne,
 półroczne,
 roczne,
 tzw. zbiory centralne (dotyczące struktury świadczeniobiorców oraz
przyznawanej pomocy).
Ponadto Zespół w oparciu o wprowadzane do systemu POMOST STD dane
na podstawie przyznanych świadczeniobiorcom decyzji generował listy wypłat.
W 2020 roku wygenerowano 461 list płatności w tym:
 z kasy Ośrodka (141 list) na łączną kwotę 606.350,13 zł.,
 przekazów pocztowych (64 listy) na kwotę 153.152,55 zł.,
 przelewów na konta osobiste i instytucji w tym: RWE STOEN, Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, PGNiG, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych i inne (256 list) na kwotę 1.416.099,32 zł.
W okresie marzec-kwiecień 2020 Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej przygotował ocenę zasobów pomocy
społecznej Dzielnicy Włochy w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej. Zasoby, o których mowa obejmowały w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania
pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, jak również
osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich
rozkład ilościowy. Informacje dotyczące działań były zbierane z poszczególnych
działów OPS, ośrodków wsparcia, placówek pomocniczych, oświatowych i innych
jednostek Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, następnie weryfikowane i
wprowadzone do systemu.
Od 2018 roku Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz zajmuje się procedurą
związaną z realizacją zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym jakim
jest sprawienie pogrzebu. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/1840/2009 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania
pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanych przez m.st. Warszawę § 1
pkt 3 „O sprawienie pogrzebu przez Ośrodek może ubiegać się osoba uprawniona do
dokonania pochówku, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.o
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cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.z 2000r.Nr 23, poz. 295 z późn. zm.),
pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i nie mająca uprawnień do ubiegania się o
uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem…”. Pogrzeb odbywa
się zawsze zgodnie z wyznaniem zmarłego. Pracownicy zespołu ściśle
współpracowali w tym zakresie z prokuraturą, policją, urzędem stanu cywilnego oraz
zakładami pogrzebowymi.
Koszt sprawienia pogrzebu w roku sprawozdawczym wynosił 3.757,26 zł. za zwykły
pogrzeb i 4.000,00 zł. za pogrzeb osoby zakażonej COVID – 19 z czego:
- 1.998,00 zł. to koszty zakładu pogrzebowego związane z usługą pogrzebową, lub
- 2240,74 zł. to koszty zakładu pogrzebowego związane z usługą pogrzebową
zmarłego zakażonego COVID-19,
- 1.759,26 zł. to koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych tj. zakup miejsca
grzebalnego oraz czynności kancelaryjne i terenowe dotyczące pogrzebu zmarłego.
W 2020 roku do Ośrodka wpłynęły dokumenty dotyczące sprawienia 12 pogrzebów
z czego:
 koszty 3 pogrzebów zostały opłacone z własnych środków Ośrodka na łączną
kwotę 11.228,58 zł.,
 koszt 1 pogrzebu został opłacony z własnych środków Ośrodka w 2020 r. na
kwotę 3.978,34zł. i zrefundowano go w styczniu 2021 r.
 z ZUS otrzymano pełne refundacje za 4 pogrzeby na łączną kwotę 14.964,24
zł.
 Ośrodek oczekuje na refundację kosztów 1 pogrzebu zrealizowanego w
2020 r. na łączną kwotę 3.978,84zł.
 1 komplet dokumentów dot. pogrzebu został odesłany do innego Ośrodka
(zgodnie z miejscem zgonu zmarłego – mieszkańca innej dzielnicy);
 jeden pogrzeb z wniosku złożonego 18.12.2020r. odbył się 07.01.2021 r. i
został opłacony w 2021 r. z własnych środków i wystąpiono o refundację w
2021 r.;
 w 2020 r. wpłynęła do OPS również refundacja z ZUS 4 pogrzebów, z czego
3 odbyły się w 2019r. i jeden w 2020 r. (wniosek 2019 r.) na kwotę 14.492,01
zł.
 2 pogrzeby są w trakcie realizacji, z uwagi na toczące się postępowania w
prokuraturze
Od 2019 r. Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz zajmuje się wydawaniem
zaświadczeń na wniosek osoby, która się o nie ubiega oraz udzielaniem odpowiedzi
na wnioski i pisma z innych instytucji na podstawie informacji z posiadanej bazy
danych. W roku sprawozdawczym wydano 73 zaświadczenia oraz udzielono
odpowiedzi na 220 wniosków i pism z innych instytucji z czego:
 63 wniosków i pism otrzymano z policji;
 35 wniosków i pism otrzymano z sądu;
 108 wniosków i pism otrzymano z innych OPS-ów;
 14 wniosków i pism otrzymano z innych instytucji;
Od września 2020 r. Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz zgodnie z uchwałą
z dnia 30 lipca 2020 r. Nr XXXIV/1024/2020 Rady m. st. Warszawy przejął
realizację zadania w postaci udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
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Pomoc w postaci stypendium szkolnego zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Powołany art. 90d ust. 7
wskazuje ponadto, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Zasiłek szkolny przyznaje się w oparciu o art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.). i
może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, które miało miejsce w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia wniosku.
W 2020 r. do OPS wpłynęły 92 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
Wydano:
- 62 decyzje przyznające stypendium szkolne;
- 28 decyzji odmownych;
- 1 decyzję umarzającą postepowania;
- 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.
W roku sprawozdawczym 2020 wpłynęło również 9 wniosków o przyznanie
zasiłku szkolnego. Na wszystkie wnioski wydano decyzję odmowną.
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8. ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Do zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należało:
1) przygotowywanie projektów planów dochodów i wydatków z nich
finansowanych/planów finansowych Ośrodka - zgodnie z przepisami o
finansach publicznych oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy;
2) zapewnienie właściwej realizacji planu finansowego, prowadzenie ewidencji
zaangażowania środków;
3) przygotowywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych Ośrodka
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; sporządzanie
obowiązujących jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz
okresowych analiz z wykonania planów finansowych zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
4) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki środkami finansowymi, realizacja
zadań w zakresie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności przepisami ustawy o finansach publicznych, w
tym realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych; przygotowanie i
aktualizacja projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących procedur
kontroli i postępowania zmierzającego do zapewnienia legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności w zakresie gospodarowania środkami
publicznymi;
5) wykonywanie zadań w zakresie obowiązujących Ośrodek przepisów ustawy
o finansach publicznych, w tym zadań związanych z przestrzeganiem
dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów o rachunkowości;
6) prowadzenie księgowości i rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym realizacja i przestrzeganie przepisów dotyczących planu
kont; zapewnienie przestrzegania zasad (polityki) rachunkowości przyjętej w
Ośrodku; opracowywanie projektów tych zasad oraz projektów ich zmian,
zgodnie z jednolitymi zasadami rachunkowości dla m.st. Warszawy oraz dla
jednostek budżetowych m.st. Warszawy;
7) zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
opracowywanie projektów instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz
projektów zmian tej instrukcji,
8) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności
przysługujących pracownikom Ośrodka, w tym naliczanie wynagrodzeń i
innych świadczeń tj. wynagrodzeń chorobowych, zasiłków z ubezpieczeń
społecznych, zwrotów kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsc
wykonywania czynności służbowych, ekwiwalentów za odzież, ekwiwalenty
za pranie odzieży, świadczeń z ZFŚS, przysługujących pracownikom i byłym
pracownikom Ośrodka, ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników
Ośrodka, sporządzanie list wypłat dla pracowników i byłych pracowników
Ośrodka;
9) prowadzenie rejestru wniosków o dokonanie zakupu, analiza zgodności z
planem finansowym Ośrodka zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie
zadaniowym;
10) obsługa centralnej Aplikacji Statystycznej CAS- zapotrzebowania środków
finansowych na realizację zadań ze środków MUW oraz sprawozdania z
wykonania wydatków poniesionych w poszczególnych zadaniach;
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11) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Ośrodka; ewidencji ilościowo
- wartościowej składników majątku oraz ewidencji ilościowej składników
niskocennych;
12) obsługa kasy
przeznaczona dla klientów i pracowników Ośrodka
(dokonywanie wypłat świadczeń finansowych wynikających z ustawy o
pomocy społecznej dla podopiecznych, przekazywanie decyzji,
przyjmowanie wpłat dotyczących dochodów budżetowych oraz dochodów
Skarbu Państwa, wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom
i byłym pracownikom Ośrodka) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
13) terminowe odprowadzanie wpłat zakwalifikowanych jako dochody
budżetowe oraz dochody Skarbu Państwa;
14) prowadzenie spraw ubezpieczenia obiektów i mienia Ośrodka w
porozumieniu z zespołem administracyjno-gospodarczym Ośrodka;
15) prowadzenie centralnego rejestru umów oraz porozumień zawieranych w
ramach realizacji zadań Ośrodka;
16) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie
przygotowywania i wykonywania planu finansowego Ośrodka; planowanie
kosztów/wydatków
koniecznych
dla
zapewnienia
funkcjonowania/utrzymania Ośrodka oraz bieżąca analiza tych wydatków;
17) prowadzenie ewidencji księgowej przepływu środków finansowych w
zakresie zadań zleconych;
18) współpraca z urzędami skarbowymi, bankami, ZUS i innymi instytucjami w zakresie wynikającym z zadań Zespołu oraz obowiązujących przepisów;
19) zgłaszanie do ZUS oraz wyrejestrowywanie pracowników i klientów
Ośrodka w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
20) naliczanie i terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne, Fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
21) sporządzanie informacji miesięcznej i rocznej dla osób ubezpieczonych, tj.
pracowników i podopiecznych Ośrodka;
22) naliczanie i terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych od wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących
pracownikom i byłym pracownikom Ośrodka;
23) sporządzanie rocznej informacji dla pracowników dotyczącej zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych (PiT-11);
24) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych za pracowników i podopiecznych
Ośrodka;
25) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz zapewnienie
właściwego zabezpieczenia i wykorzystania tych druków;
26) zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem
dotacji;
27) naliczanie i przekazywanie odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
28) prowadzenie ewidencji wpłat za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze, usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
za pobyt w dziennych domach pomocy;
29) sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe do Urzędu Dzielnicy
Włochy na wydatki uruchamiane w ramach limitu dziennego ustalonego dla
Ośrodka na okresy czterotygodniowe;
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30) naliczanie i terminowe przekazywanie wpłat na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
31) windykacja wierzytelności, w tym:
a) monitorowanie zaległości, na podstawie informacji przekazanych przez
pozostałe komórki organizacyjne,
b) prowadzenie spraw w zakresie dochodzenia należności wynikających z
ustawy o pomocy społecznej oraz należności cywilnoprawnych,
c) realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
współpraca z komórkami merytorycznymi, obsługą prawną Ośrodka oraz z
organami egzekucyjnymi w zakresie windykacji należności, prowadzenie
aktualnego zbioru informacji o zaległych należnościach;
d) sporządzenie analiz, informacji i sprawozdawczości z zakresu windykacji
należności;
e) sporządzanie tytułów wykonawczych.
32) obsługa finansowo - księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
33) obsługa rozliczeń zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących pracownikami
(umowy zlecenia, umowy o dzieło), nieposiadających osobowości prawnej
jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
34) prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w Ośrodku zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie
centralizacji rozliczeń podatku VAT (rejestry zakupu, rejestry sprzedaży,
deklaracje VAT, Jednolity Plik Kontrolny);
35) dokonywanie płatności z tytułu należności udokumentowanych wystawioną
fakturą z kwotą VAT z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności;
36) weryfikacja podatników VAT czynnych w związku z utworzeniem Wykazu
Podatników VAT (tzw. Biała lista);
37) dokonywanie rozliczeń refundacji części kosztów wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń w związku z wyborem pracownika Osrodka na okres
kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi
jednostkami w całej Polsce, które przystąpiły do Polskiej Federacji;
38) prowadzenie obsługi odpłatności za świadczenie w formie tymczasowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku z usługami
opiekuńczymi dla osób bezdomnych (przyjęcie i przekazanie wpłat
dokonanych tytułem odpłatności za pobyt) do Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
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VII. KONTROLA ZARZĄDCZA ORAZ PODSUMOWANIE
REALIZACJI CELÓW OŚRODKA
W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zgodnie z art. 68
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 869 ze zm.) funkcjonuje system kontroli zarządczej, zapewniający
bieżące monitorowanie i kontrolę celów i zadań realizowanych przez Ośrodek oraz
ocenę ryzyka związanego z ich realizacją.
Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Na
system kontroli zarządczej składają się wszystkie uregulowania wewnętrzne, w
szczególności uchwały, zarządzenia, instrukcje, procedury, wytyczne i regulaminy
obowiązujące w Ośrodku. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o
następujące akty prawne:
1) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z
2009 r. poz.84 ),
2) Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla
jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. poz. 11),
3) Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie
planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56),
4) Zarządzenie nr 1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11
października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w
mieście stołecznym Warszawie (ze zmianami).
5) Zarządzenie nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10
czerwca 2015 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem m.st. Warszawie (ze
zmianami).
W Ośrodku obowiązuje zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Ośrodka z dnia 1 marca
2016 r. w sprawie zasad organizacji i koordynacji kontroli zarządczej w Ośrodku
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Zgodnie z zasadami
wprowadzonymi wyżej wskazanym zarządzeniem w Ośrodku prowadzony jest
Rejestr Ryzyka, Raport Ryzyka oraz Rejestr Incydentów i corocznie przeprowadzana
jest samoocena kontroli zarządczej.
Na podstawie samooceny kontroli zarządczej sporządzana jest Informacja o stanie
kontroli zarządczej na dany rok, przekazywana Burmistrzowi Dzielnicy cyklicznie
(raz w roku). Zgodnie z informacją o stanie kontroli zarządczej OPS za rok 2020
(przekazaną Burmistrzowi Dzielnicy Włochy w dniu 14 grudnia 2020 r.), analiza
stanu kontroli zarządczej w oparciu o przeprowadzoną samoocenę uzyskała wynik
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pozytywny na poziomie 93,90 % w zakresie niżej wymienionych elementów kontroli
zarządczej:
1) środowisko wewnętrzne 93,76 %,
2) cele i zarządzanie ryzykiem 93,05 %,
3) mechanizmy kontroli 95,63 %,
4) informacja i komunikacja 92,83 %,
5) monitorowanie i ocena 94,25 %.
Jak wskazano powyżej, poprzez obowiązujący system kontroli zarządczej, w tym
zarządzanie ryzykiem jako istotnym elementem tej kontroli, w Ośrodku realizowany
jest także element kontroli zarządczej jakim jest „Monitorowanie i pomiary/ocena
procesu” w kontekście realizowanych zadań określonych m.in. w Regulaminie
Organizacyjnym Ośrodka oraz ujętych w budżecie zadaniowym.
Cel funkcjonowania Ośrodka jest określany w formie misji. Misja Ośrodka odnosi
się natomiast do celów i zadań realizowanych w ramach przepisów o pomocy
społecznej. Misją Ośrodka jest służenie profesjonalną, szanującą ludzką godność,
życzliwą i skuteczną pomocą wszystkim mieszkańcom Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów o pomocy
społecznej.
Struktura organizacyjna Ośrodka i jego komórek organizacyjnych jest powiązana
z funkcjami i zadaniami realizowanymi przez Ośrodek. Cele określane na poziomie
poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, jako jednostki pomocy
społecznej, realizującej zadania określone w przepisach o pomocy społecznej,
ustalane są z uwzględnieniem i w sposób zapewniający ich zgodność z celami
strategicznymi i celami głównymi wynikającymi z dokumentów o charakterze
strategicznym i programowym,
tj. strategii, polityk, programów, planów
wieloletnich określonych przez organy m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy oraz właściwe organy administracji rządowej.
W realizacji swoich zadań Ośrodek kieruje się zasadami praworządności,
otwartości, przejrzystości i bezstronności. Osiąganie powyższych założeń możliwe
jest dzięki zarządzaniu opartemu na nowoczesnych standardach i na realizacji
przyjętych celów jakościowych, którymi są:
1) uwzględnianie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz dostosowywanie organizacji
Ośrodka do ich potrzeb;
2) sprawne i kompetentne załatwianie spraw w możliwie najkrótszych terminach;
3) doskonalenie komunikacji z Klientami w celu ciągłej poprawy jakości
świadczonych usług i zapewnienia kompleksowej informacji o zadaniach
realizowanych w Ośrodku;
4) stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
Procesowi wyznaczania celów i zadań OPS jako kluczowemu elementowi systemu
kontroli zarządczej służy formułowanie rocznych planów pracy działów/zespołów
każdej komórki organizacyjnej Ośrodka. Proces monitorowania realizacji założonych
zadań odbywa się m.in. poprzez sprawowaną bieżącą kontrolę wewnętrzną, analizę
rejestru ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych prowadzoną na
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bieżąco, a w szczególności w terminach (półrocze, koniec roku) wymaganych
przepisami.
Ośrodek, kierując się zasadą racjonalności zatrudnienia zatrudniał optymalną w
stosunku do celów i zadań liczbę pracowników, dostosowując na bieżąco strukturę
organizacyjną Ośrodka oraz strukturę zatrudnienia do monitorowanych na bieżąco
potrzeb wynikających z celów i zadań Ośrodka.
Ośrodek w roku sprawozdawczym realizował cele i zadania szczegółowo opisane
w niniejszym sprawozdaniu, ponosząc nakłady, w tym pracy oraz finansowe
określone w planie finansowym Ośrodka. Ośrodek do realizacji celów i zadań
zatrudniał 55 pracowników:
1) 5 pracowników w ramach Zespołu Finansowo – Księgowego,
2) 6 pracowników w ramach Zespołu Administracyjno-Gospodarczego,
3) 10 pracowników w ramach Działu Pomocy Środowiskowej,
4) 11 pracowników w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej
5) 7 pracowników w ramach ośrodków wsparcia – Dziennych Domów Pomocy,
6) 6 pracowników w Zespole Pomocy Usługowej,
7) 5 pracowników w ramach Zespołu ds. Współpracy ze Środowiskiem
Lokalnym,
8) 3 pracowników w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz,
9) Radca Prawny,
10) Z-ca Dyrektora,
11) Dyrektor
oraz wydatkował na funkcjonowanie Ośrodka środki w wysokości 8.709.753,51 zł.,
w tym wynagrodzenia, przewidziane planem finansowym Ośrodka.
Ośrodek realizował cele i zadania w sposób celowy, według zasady uzyskiwania
najlepszych efektów.
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Spis Tabel
L.p. Nazwa tabeli
1.
Liczba mieszkańców m.st. Warszawy
2.
Charakterystyka mieszkańców Dzielnicy Włochy – struktura
wieku
3.
Struktura zatrudnienia w Ośrodku wg stanu na dzień
31.12.2020r.
4.
Liczba etatów i osób zatrudnionych w OPS w latach 20152020r.
5-29 Plan i wykonanie budżetu z podziałem na poszczególne
zadania
30.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 2019r. i 2020r.
31.
Typy rodzin objętych pomocą w 2020r.
32.
Udział procentowy poszczególnych gospodarstw domowych
odpowiednio do wszystkich obejmowanych wsparciem
środowisk
33.
Zasiłki stałe
34.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
35.
Zasiłki okresowe
36.
Porównanie wybranych zasiłków celowych dla osób (rodzin),
które przekroczyły kryterium dochodowe oraz dla osób
(rodzin) które nie przekroczyły kryterium dochodowego – z
uwzględnieniem celów, na które została przyznana pomoc
37.
Posiłki
38.
Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i
w domu"
39.
Występujące problemy - dysfunkcje oraz liczba środowisk na
przestrzeni lat 2019-2020 wśród klientów OPS
40.
Odwołania klientów Ośrodka od decyzji administracyjnych do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w latach 20182020r.
41.
Potwierdzenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w latach 2018-2020r.
42.
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych OPS oraz liczba godzin
faktycznie zrealizowanych w latach 2018-2020r.
43.
Liczba
przyznanych
i
zrealizowanych
godzin
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem na przestrzeni lat
2018-2020r.
44.
Struktura wieku osób z chorobą psychiczną w latach 20182020r.
45.
Struktura wieku osób z autyzmem w latach 2018-2020r.
46.
Struktura rodzin – specjalistyczne usługi opiekuńcze
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
w latach 2018-2020
47.
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem na
przestrzeni lat 2018-2020r. (wg rozporządzenia z dnia 22
września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
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66.

opiekuńczych)
Osoby kierowane do domów pomocy społecznej w 2020r.
Rodziny z asystentem rodziny
Średnia ilość osób korzystających z pomocy w formie usług
opiekuńczych w DDP zlokalizowanych pod adresami: ul.
Robotnicza 15 i ul. Potrzebna 10 w latach 2019 – 2020r.
Wysokość odpłatności ponoszona przez pensjonariuszy
(wyrażona w procentach) za usługi opiekuńcze w DDP w roku
2019 i 2020r.
Struktura w/g wieku i płci osób korzystających z usług
opiekuńczych w DDP ul. Potrzebna 10 i ul. Robotnicza 15 w
roku 2019 i 2020r.
Sytuacja rodzinna osób korzystających z usług opiekuńczych
w DDP w roku 2020r.
Charakterystyka osób korzystających z usług opiekuńczych
w DDP ul. Potrzebna 10 i ul. Robotnicza 15 w roku 2020 pod
względem stopnia niepełnosprawności
Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem źródła
utrzymania w roku 2020r.
Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem
wybranych problemów zdrowotnych, wymagających leczenia
specjalistycznego w roku 2020r.
Stan zatrudnienia w Dziennych Domach Pomocy i
charakterystyka pracowników w/g stażu pracy w pomocy
społecznej i wykształcenia, kwalifikacji w roku 2020r.
Analiza
potrzeb
występujących/diagnozowanych
u
pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy w 2020r.
Wykaz zrealizowanych w Dziennych Domach Pomocy zadań
o charakterze pomocowym w roku 2020r.
Wykaz zrealizowanych w Dziennych Domach Pomocy
zajęć/zadań o charakterze aktywizującym w roku 2020r.
Formy wsparcia seniorów w ramach Programu
Korespondencja wpływająca do OPS
Korespondencja związana z obsługą Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy
m. st. Warszawy
Korespondencja wychodząca z OPS
Sprawy przesłane do innych organów (mylnie skierowane do
OPS)
Decyzje administracyjne w 2020r.

Spis Wykresów
L.p. Nazwa wykresu
1. Struktura wykształcenia pracowników OPS
2. Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od
liczby osób w rodzinie w 2020r.
3. Porównanie powodu przyznania zasiłków okresowych w 2020r.
4. Porównanie zasiłków celowych dla osób (rodzin), które
przekroczyły kryterium dochodowe oraz dla osób (rodzin) które
nie przekroczyły kryterium dochodowego – z uwzględnieniem
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5.
6.
7.
8.
9.

celów, na które została przyznana pomoc
Liczba porozumień zawartych z wolontariuszami w 2019r. i
2020r.
Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej
Liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat
Liczba osób w wieku 70 lat i więcej
Liczba osób w wieku poniżej 70 lat

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2020

52
209
218
218
219
219

S t r o n a | 263

Mapy problemów
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