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UCHWAŁA NR.......... /.......... /2020
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
z dnia...............................2020 roku
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Spo
łecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2019 rok

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 lit. d oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k, § 24 pkt 1 Statutu
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, stanowiącego Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania sta
tutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814)ł {■' • *1 11<
oraz § 16 pkt 1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,
stanowiącego Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia
17 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 74, poz. 2706 ze zm.)1 - Rada Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy uchwala co następuje:
§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2019
rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Józef Melak

1 Zmiany tekstu uchwały dokonano:
1) uchwałą nr XLIII/1362/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 9284);
2) uchwałą nr LXIII/1961/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 168,
poz. 4883);
3) uchwałą nr LXVIII/2157/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213, poz. 6857);
4) uchwałą nr LXXIV/2314/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1243);
5) uchwałą nr XXIX/614/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501);
6) uchwałą nr XXXIV/823/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3568);
7) uchwałą nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4741);
8) uchwalą nr XLI/1130/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6538);
9) uchwałą nr XLV/1201/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7305);
10) uchwałą nr LXXI/1847/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12864);
11) uchwałą nr LXXXIII/2122/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6139);
zŹ2) uchwalą nr XXXVlII/983/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r.
poz. 11801);
13) uchwałą nr LXX/1937/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7047).

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR........ /.......... /2020
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
z dnia...............................2020 roku
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Spo
łecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2019 rok

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) kierownik ośrodka pomocy społecznej (...)
składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka (...) oraz przedstawia po
trzeby w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z § 16 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Dyrektor Ośrodka:
1) przedkłada do opinii Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy coroczne sprawozdanie
z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka,
2) składa Radzie m. st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności kierowanego przez
siebie Ośrodka wraz z opinią Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Ośioil
Dzielnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Plutonowych 10,04 - 404 Warszawa
tel. 22 673 54 12, fax: 22 611 99 94
e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl
www.opsrembertow.waw.pl
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY REMBERTÓW
m. st. WARSZAWY
ZA 2019 ROK

Warszawa, kwiecień 2020
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Rembertów

Misja
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy:
„usamodzielnienie osób i rodzin,
tzn. umożliwienie im przyswojenia
ich własnej wolności,
by mogli stać się
niezależnymi, samodzielnymi,
autonomicznymi,
wolnymi obywatelami..."
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1. WSTĘP

1.1. Położenie dzielnicy Rembertów.

Rembertów został włączony do Warszawy w 1957 r. jako część Pragi Południe. Dzielnica Rem
bertów, o powierzchni około 20 km*2 (3,7% powierzchni Warszawy), usytuowana jest we wschodniej czę
ści stolicy. Od północy graniczy z Gminą Ząbki, od wschodu z Gminą Zielonka (północny wschód) i Dziel
nicą Wesoła (południowy wschód), od południa z Dzielnicą Wawer i Dzielnicą Praga Południe (południo
wy wschód), natomiast od zachodu z Dzielnicami Praga Południe i Targówek oraz Gminą Ząbki.
Dzielnica Rembertów znajduje się w północno - wschodniej części Doliny Środkowej Wisły, są
siadującej z Kotliną Warszawską. Charakteryzuje się dużą powierzchnią terenów zielonych - ponad 30%
ogólnej powierzchni dzielnicy. W Rembertowie dominuje zabudowa jednorodzinna oraz niska zabudowa
wielorodzinna. Położenie na obrzeżach miasta oraz łatwy dostęp do centrum, zapewniony przez Szybką
Kolej Miejską, sprzyjają migracji ludności związanej z rozwojem budownictwa mieszkalnego1.
Społeczność Rembertowa jest efektem procesu konsolidacji kilku mniejszych społeczności, który
to proces nie został jeszcze zakończony, a granice podziałów są nadal widoczne2. W dzielnicy wyróżnia
my następujące osiedla: Stary Rembertów, Nowy Rembertów, Kawęczyn - Wygoda, Polanka, Pocisk
i Stary Rembertów - Kolonia. Każde z osiedli ma swoją specyfikę, co wymaga od pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej dostosowania metod i sposobów pracy do potrzeb i oczekiwań ich mieszkańców,
a także uwzględnienia warunków geograficznych i stanu infrastruktury.

1.2. Liczba mieszkańców.

Zgodnie z danymi Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Rembertów
Miasta Stołecznego Warszawy, na terenie dzielnicy na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2019 r.
zameldowanych było 23.612 osób, z czego 12.578 osoby to kobiety, 11.034 - mężczyźni. W stosunku do
2018 r. liczba mieszkańców zameldowanych wzrosła o 582 osoby (więcej o 406 kobiet i 176 mężczyzn).
Dane statystyczne nie obejmują rzeczywistej liczby mieszkańców. Z uwagi na dużą ilość lokali
mieszkalnych przeznaczanych pod wynajem, w dzielnicy przebywa wiele osób niezameldowanych. Pro
blem ten ujawnia się głównie podczas postępowań administracyjnych nie wymagających zameldowania.
Jak wynika z danych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, w trakcie weryfi
kacji uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) ponad 20% wniosko
dawców dokumentuje zameldowanie poza terenem dzielnicy3.

'źródło: http://www.rembertow.waw.pl/strona-69-0+Dzielnicv.html

2

Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, stanowiący załącznik do uchwały
Nr 165/LI1/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 r., str. 10
3Tamże, str. 11.
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1.3. Struktura demograficzna mieszkańców dzielnicy.
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Tabela nr 1. Podział mieszkańców ze względu na płeć i wiek wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
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Wykres nr 1. Charakterystyka społeczno - demograficzna.

Dzieci i młodzież

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Kategorie wiekowe

2008

I

2009 ■ 2010

I

2011 ■ 2012 I 2013 ■ 2014 ■ 2015

2016

2017

2018

2019

Zestawienie na Wykresie nr 1 danych za lata 2008 - 2019 wyraźnie wskazuje niezmienne ten
dencje zmian w charakterystyce społeczno - demograficznej dzielnicy: regularnie wzrasta liczba dzieci
i młodzieży oraz osób w wieku powyżej 60/65 lat (K/M)4. W perspektywie kilkudziesięciu lat, przy zacho
waniu istniejących tendencji demograficznych, te dwie grupy społeczne - młodzież i osoby starsze- będą
wymagać szczególnej uwagi oraz intensyfikacji działań ze strony decydentów oraz służb oświatowych,
społecznych i ochrony zdrowia.

4Dla potrzeb sprawozdania przyjęto wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.).
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2. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy działa w szczególności na podstawie:
-

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.
zm.),

-

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282),

-

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 256),

-

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 111),

-

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 2092),

-

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 2407),

-

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.);

-

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 218),

-

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami repre
sji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 517),

-

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.),
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-

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącego Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/918/2008
Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku (ze zmianami) w sprawie nadania
statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.

3. POWOŁANIE OŚRODKA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną
m. st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Pluto
nowych 10.
Ośrodek został powołany z dniem 1 stycznia 1995 r. Uchwałą Nr 38/V/94 Rady Gminy Warszawa
- Rembertów z dnia 5 października 1994 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz
nej. Na mocy Uchwały Nr 157/XII/95 Rady Gminy Warszawa - Rembertów z dnia 30 sierpnia 1995 r.
zmieniono nazwę jednostki na Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa - Rembertów. Zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) jednostki organizacyjne gmin warszawskich stały się jednostkami organiza
cyjnymi m.st. Warszawy. Uchwałą Nr VII/96/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 71, poz. 1833) ujednolicono nazwy ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz na
dano im statuty. Na mocy ww. uchwały Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa - Rembertów na
dano nazwę Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Jednocześnie utraciła
moc Uchwała Nr 38/W94 Rady Gminy Warszawa - Rembertów z dnia 5 października 1994 r. w sprawie
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniona Uchwałą Nr 157/XII/95 Rady Gminy War
szawa - Rembertów z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej na Centrum Pomocy Społecznej i Uchwałą Nr 452/LVII/2002 Rady Gminy Warszawa - Rem
bertów z dnia 18 września 2002 r. w sprawie nadania nowego statutu Centrum Pomocy Społecznej Gmi
ny Warszawa Rembertów w części dotyczącej nazwy i statutu.

Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warsza
wy z dnia 08 stycznia 2015 r. wprowadzono do stosowania nagłówek oraz logo Ośrodka Pomocy Spo
łecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Projekt logo został wyłoniony jako zwycięski w wewnętrz
nym konkursie dla pracowników Ośrodka.

I
M

♦
4. ZADANIA OŚRODKA

1) Zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach,
obejmujące w szczególności:
-

prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagają
cych opieki,

-

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
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przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
przyznawanie pomocy w naturze,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, w szczególności poprzez:
a) przygotowanie dokumentacji, w tym kontraktów socjalnych, niezbędnej do wydania decyzji
administracyjnych przez upoważnionych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wola w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie dziel
nicy,
b) prowadzenie pracy socjalnej, w tym indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,
przyznawanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania i kontrola
ich świadczenia, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mają
cym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
praca socjalna,
opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnie
nia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeń
stwem,
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
diagnozę problemów społecznych na obszarze swojego działania oraz określanie potrzeb w za
kresie pomocy społecznej,
dożywianie dzieci,
sporządzanie sprawozdawczości,
współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informa
cji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach,
organizowanie prac społecznie użytecznych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowaw
czych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
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-

ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów, o których mowa
w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp
czej (umowy określające zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem rodzinie przeżywają
cej trudności pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego
oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych),

-

prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trud
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

-

udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m. st. Warszawy,

-

udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m. st. Warszawy,

-

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania mieszkańców Warszawy do
domów pomocy społecznej,

-

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do rodzinnych domów pomocy
w uzgodnieniu z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,

2)

sprawowanie nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.

Inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
-

udzielanie mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu po
mocy społecznej,

-

organizacja i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

-

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

-

prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posia
dających status uchodźcy,

-

przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społeczne
go,

-

realizacja lokalnych programów osłonowych na podstawie uchwał Rady m. st. Warszawy.

3) Zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz
zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samo
rządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:
-

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywio
łową lub ekologiczną,

-

przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zabu
rzeniami psychicznymi i kontrola ich świadczenia,

-

prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicz
nymi,

-

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

-

udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,

10

-

zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę po
ziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

-

zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,

-

wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu
opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

-

udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o pomocy
społecznej (ofiary handlu ludźmi, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt ze względów humani
tarnych lub pobyt tolerowany),

-

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego,

-

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia faktu sprawowa
nia opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podsta
wie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

-

weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub
osób pobierających to świadczenie wątpliwości organu właściwego oraz wojewody dotyczących
sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie
z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego,

-

weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start wątpliwo
ści organu właściwego dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem.

4) Pozostałe zadania Ośrodka:
-

opracowanie i realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ogranicza
nia i rozwiązywania występujących problemów społecznych,

-

realizacja miejskich programów z zakresu polityki społecznej, m. in. Społecznej Strategii War
szawy - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2020, stanowiącej Za
łącznik do Uchwały Nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia
2008 r„

-

obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w pracach tego zespołu.

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzysze
niami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodzi
ny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

W realizacji zadań dot. udzielania pomocy osobom bezdomnym Ośrodek współdziała z ośrodkami pomo
cy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz
wspierania i aktywizacji osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności
życiowej.

Ośrodek współdziała także z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w organizowaniu i kon
troli świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Wszystkie działania prowadzone i inicjowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rem
bertów m. st. Warszawy służą realizacji Celu 3 (Wykorzystanie potencjału i szans związanych z sytuacją
demograficzną Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy) Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m. st.
Warszawy do 2020 roku, przyjętego Uchwałą Nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warsza
wy z dnia 28 stycznia 2014 r. Dane dotyczące poziomu wskaźników monitoringu/ewaluacji Programu za
2019 rok w zakresie działalności Ośrodka zostały przekazane do sprawozdania Koordynatorowi Progra
mu w Urzędzie Dzielnicy Rembertów.
5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

5.1. Struktura organizacyjna Ośrodka.

Struktura organizacyjna Ośrodka była zgodna z Zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania regula
minu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (zmienio
nym Zarządzeniem Nr 8 z dnia 29 sierpnia 2011 r.). W ramach regulaminu wyodrębnione były następują
ce podstawowe komórki organizacyjne:
1) Dział Pomocy i Integracji Społecznej [DPIS]5 - praca socjalna, organizacja pomocy materialnej,
usługowej oraz specjalistycznej poprzez terenowych pracowników socjalnych i specjalistów; koordy
nacja Rembertowskiej Akademii Seniora; w ramach Działu funkcjonował:
-

Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych (podejmowanie działań umożliwiających popra
wę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie i realizacja usług opiekuń
czych w środowisku zamieszkania osób potrzebujących, prowadzenie spraw związanych ze
sprawieniem pogrzebu);

-

Zespół ds. Wspierania Rodziny (realizacja pomocy pozamaterialnej, realizacja zadań wynikają
cych z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

2)

Dział Finansowo - Księgowy [DFK]6 - obsługa finansowo - księgowa Ośrodka;

3) Dział Administracyjny [DA]7 - sprawy dotyczące eksploatacji nieruchomości oraz majątku, prowa
dzenie rejestru zamówień do 30 tys. euro, prowadzenie rejestru umów, zaopatrzenie, aktualizacja
strony internetowej OPS;
4) Dom Dziennego Pobytu [DDP] - placówka wsparcia o zasięgu lokalnym, ukierunkowana na utrzy
manie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo w środowisku zamieszkania;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Świadczeń [RŚ] - realizacja świadczeń, przygotowywanie
sprawozdań z udzielonej pomocy, wydawanie zaświadczeń,
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kancelarii [K] - obsługa kancelarii, obsługa korespondencji,
prowadzenie sekretariatu;

5Wg ujednoliconego na poziomie ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy Regulaminu wynagradzania przyjęto nomenklaturę
Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej.
6Wg ujednoliconego na poziomie ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy Regulaminu wynagradzania przyjęto nomenklaturę
Zespół finansowo - księgowy.
7Wg ujednoliconego na poziomie ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy Regulaminu wynagradzania przyjęto nomenklaturę
Zespół administracyjno - gospodarczy.
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7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac [KP] - prowadzenie spraw kadrowych i BHP, ewi
dencja czasu pracy, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji umów zleceń i umów o dzieło, spo
rządzanie list wypłat dla pracowników, wydawanie zaświadczeń w zakresie spraw pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Eurokoordynacji [EU] - opracowywanie wniosków o dofinan
sowanie projektów, monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w Ośrodku, sporządzanie ra
portów i sprawozdań (stanowisko w praktyce niefunkcjonujące, zadania w tym zakresie powierzane
są innym pracownikom);
9) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego [RP] - stanowisko ds. obsługi prawnej Ośrodka; zada
nie realizowane przez podmiot gospodarczy.

Kolejny rok zespół pracowników merytorycznych OPS wraz z kadrą kierowniczą uczestniczył
w procesie rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, realizowanym metodą learning
by doincf. Model rozdzielenia jest w Polsce dobrze opracowany na podstawie pracy zespołów eksperc
kich oraz pilotaży przeprowadzonych w kilkunastu ośrodkach pomocy społecznej. Jest on także elemen
tem jednego z programów rządowych, uwzględnionym w ramach II Osi Priorytetowej Programu Opera
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, a postulat wprowadzenia modelu został uwzględniony
także w projekcie założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej8
9.
Celem oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej (z punktu widzenia ośrodka
pomocy społecznej) jest:
-

podniesienie skuteczności działań pomocowych realizowanych na rzecz osób i rodzin - skuteczne
podejmowanie działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych i trudnych sytu
acji życiowych osób i rodzin z wykorzystaniem technik, metod i narzędzi adekwatnych do potrzeb
osób i rodzin oraz wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska
lokalnego,

-

dostosowywanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych z zastosowa
niem innowacyjnych metod, technik i narzędzi, w szczególności poprzez korzystanie z dobrych prak
tyk,

-

upowszechnianie misji i budowanie dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej,
a w szczególności grupy zawodowej pracowników socjalnych10.

„Warszawski model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie
świadczeń pomocy społecznej” został ustalony Zarządzeniem Nr 1703/2019 Prezydenta Miasta Stołecz
nego Warszawy z dnia 18 listopada 2019 r. Ośrodki pomocy społecznej Miasta Stołecznego Warszawy,
wprowadzając rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń
z pomocy społecznej, mają kierować się zasadami określonymi w modelu. Modyfikacja modelu jest do
puszczalna w celu dostosowania do wymogów regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego

8Pojęcie z teorii wychowania - metoda łącząca teorię z praktyką, uczenie (się) / doskonalenie poprzez działanie; koncepcja uczenia
się przez doświadczenie wywodzona jest od Arystotelesa; schemat uczenia się na przez doświadczenie autorstwa Davida
A. Kolba, tzw. cykl Kolba (1984):doświadczenie (konkretne doświadczenie - przeżycie czegoś, określone działanie), wnioski (wy
ciągnięcie wniosków z danej sytuacji), schemat działania (na bazie uzyskanych konkluzji - kształtowanie się uogólnionych sche
matów postępowania w danej sytuacji, które mogą potem zostać przeniesione na inne sytuacje), zastosowanie w praktyce (wy
tworzone schematy postępowania zostają zastosowane w praktyce w sytuacjach nowych, nieznanych).
9 R. Szarfenberg, Rozdzielenie postępowań administracyjnych od pracy socjalnej - przegląd zagadnień,
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/rozdzielenieRSz.pdf
10 Warszawski model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej,
Opracowanie: M. Łuczyńska, A. Olech, K. Sekutowicz, Warszawa, grudzień 2017, s. 9
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Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Biorąc pod uwagę, że model formalnie został ustalony pod koniec 2019 r., tut. OPS - na bazie
dotychczasowych doświadczeń oraz zgodnie z założeniami modelu - planuje zakończenie procesu
i dostosowanie Regulaminu organizacyjnego do nowych rozwiązań do końca 2020 r.

5.2. Stan zatrudnienia pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z placówką wsparcia zatrudniał
33 pracowników na 30,38 etatu, z czego w placówce wsparcia (Dom Dziennego Pobytu) zatrudnione były
cztery osoby (3,25 etatu).
Tabela nr 2. Charakterystyka zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Stanowiska
Kierownik (dyrektor)
Zastępca dyrektora
Pracownicy socjalni, w tym:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Konsultant (ds. doradztwa zawodowego)
Pozostali pracownicy, w tym:
Główny księgowy
Kierownik Zespołu administracyjno-gospodarczego
Konsultant - psycholog
Psycholog
Starszy asystent rodziny
Asystent rodziny
Główny specjalista (ds. kadrowych)
Starszy inspektor (ds. finansowo-księgowych)
Inspektor (ds. finansowo-księgowych)
p.o. Inspektora (ds. finansowo-księgowych)
Inspektor (ds. kancelarii)
Inspektor (ds. realizacji świadczeń)
p.o. Informatyka
Sprzątaczka
Konserwator
Dom Dziennego Pobytu, w tym:
Instruktor ds. kulturalno - oświatowych
Instruktor terapii zajęciowej
Pomoc kuchenna
Ogółem

Liczba osób
1

W przeliczeniu
na pełne etaty
1

1

1

11

11

1
2
5
3

1
2
5
3

1

0,75

15

13,38

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
0,88
0,75
2
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,75
0,5
3,25

2
1
1
33

1,5
0,75
1
30,38

Wśród osób zatrudnionych kadrę merytoryczną stanowiło 19 pracowników (pracownicy socjalni,
konsultanci, psycholodzy, asystenci rodziny, instruktor terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno oświatowych), tj. około 58% zatrudnionych. Na stanowiskach kierowniczych zatrudnione były 4 osoby
(około 12% zatrudnionych).
Prawie 82% osób zatrudnionych w Ośrodku posiada wykształcenie wyższe (licencjackie, magi
sterskie, podyplomowe).
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Tabela nr 3. Charakterystyka wykształcenia kadry w Ośrodku Pomocy Społecznej - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.

Wykształcenie

Liczba
pracowników

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

1.

Podyplomowe

9

7

2

2.

Wyższe

12

12

0

3.

Wyższe zawodowe (licencjat)

6

4

2

4.

Policealne

3

3*

0

5.

Zawodowe

3

2

1

33

28

5

Liczba pracowników ogółem

*w tym jeden pracownik posiada specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenia:
W celu podniesienia jakości pracy, w 2019 r. pracownicy Ośrodka wzięli udział w 73 szkoleniach jedno
dniowych, kilkudniowych, warsztatach, seminariach i konferencjach w następującym zakresie:
-

projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
- 7 (7osób),

-

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -15(10 osób),

-

wsparcie rodziny - 11 (11 osób),

-

uzależnienia - 2 (8 osób),

-

pomoc społeczna - 11 (12 osób),

-

księgowość, zamówienia publiczne - 2 (2 osoby),

-

inne 10 (17 osób) w tym:
-

wolontariat -1(1 osoba),

-

przeciwdziałanie ubóstwu - 1 (1 osoba),

-

pierwsza pomoc - 1 (2 osoby),

-

ochrona danych osobowych - 2 (3 osoby),

-

ochrona informacji niejawnych - 1 (1 osoba),

-

kodeks postępowania administracyjnego -1 (5 osób),

-

kadry i płace -1 (1 osoba),

-

język migowy -1 (2 osoby),

-

seniorzy -1 (1 osoba).

Asystenci rodziny brali udział w superwizjach - 14 spotkań (3 osoby), zaś pracownicy socjalni w szkole
niu Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopnia (3 osoby).
Dla wszystkich pracowników zorganizowane zostało szkolenie wewnętrzne z zakresu RODO i ochrony
danych osobowych.
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6. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

Plan i wykonanie budżetu w 2019 r. wg Działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela nr 4. Plan i wykonanie budżetu w 2019 r. wg Działów klasyfikacji budżetowej.

Dział

Plan

Wykonanie

%

7.525,00

7.097,25

94,32

4.413.189,00

4.353.003,11

98,64

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

123.170,00

121.598,66

98,72

855 Rodzina

285.248,00

282.877,51

99,17

4.829.132,00

4.764.576,53

98,66

851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna

RAZEM OPS

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w 2019 r.:

1) Dział 852 Pomoc społeczna: plan 4.413.189,00 zł zrealizowany został w wysokości 4.353.003,11 zł,
zadanie wykonano w 98,64% (w 2018 r. 99,25%), w tym między innymi:
-

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu): plan 282.188,00 zł zrealizowany
został w wysokości 279.845,35 zł, zadanie wykonano w 99,17% (w 2018 r. 98,79%);

-

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa w ramach programu rządo
wego „Posiłek w szkole i w domu”: plan 173.436,00 zł zrealizowany został w wysokości
173.436,00 zł, zadanie wykonano w 100% (w 2018 r. 100%);

-

środki przekazane przez administrację rządową w ramach zadań zleconych i własnych: plan
1.257.609,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.232.169,60 zł, zadanie wykonano w 97,98%
(w 2018 r. 99,27%); udział środków administracji rządowej w globalnym budżecie OPS w Dziale
852 wyniósł 28,50% (w 2018 r. 29,40%);

-

zaplanowano i wypłacono zasiłki celowe i okresowe w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej pn. „W rodzinie siła!” w Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 13.000,00 zł.

2)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-

wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych: plan 14.442,00 zł zrealizowany
został w wysokości 14.441,10 zł, zadanie wykonano w 99,99% (w 2018 r. 96,46%);

-

wydatki na działalność Rembertowskiej Akademii Seniora: plan 86.063,00 zł zrealizowany zo
stał w wysokości 85.557,58 zł, zadanie wykonano w 99,41% (w 2018 r. 99,12%);

-

wydatki na organizację spotkań wigilijnych dla mieszkańców dzielnicy: plan 19.415,00 zł. zre
alizowany został w wysokości 19.244,98 zł, zadanie wykonano w 99,12% (w 2018 r. 99,95%);

-

w roku 2020 rozpoczęto realizację projektu pn. „W rodzinie siła!” współfinansowanego ze środ
ków Unii Europejskiej; zaplanowaną i otrzymaną dotację w wysokości 3.250,00 zł wydatkowano
w wysokości 2.355,00 zł, tj. w 72,46%.
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3) Dział 855 Rodzina (wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny): plan
285.248,00 zł zrealizowany został w wysokości 282.877,51 zł, zadanie wykonano w 99,17%
(w 2018 r. 99,58%). Zadanie było częściowo finansowane ze środków administracji rządowej w ra
mach dotacji na zadania własne: plan 50.076,00 zł zrealizowany został w wysokości 50.076,00 zł
(100%). Dotacją zostały objęte wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent ro
dziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

4) Dział 851 Ochrona zdrowia (wydawanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych): plan 7.525,00 zł zrealizowany został w wysoko
ści 7.097,25 zł, zadanie wykonano w 94,32% (w 2018 r. 95,05%).

5) Dochody (Dział 852 Pomoc społeczna) - dochody pozyskiwane głównie w ramach odpłatności za
posiłki i usługi opiekuńcze oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń: plan 71.920,00 zł
zrealizowany został w wysokości 54.107,60 zł, zadanie wykonano w 75,23% (w 2018 r. 70,04%). Ni
skie wykonanie w dochodach jest spowodowane między innymi ogólnym spadkiem liczby osób ko
rzystających z posiłków i usług opiekuńczych.

Budżet w 2019 r. w układzie zadaniowym:

Nie realizowano budżetu w zadaniu B/VI/3/1 - Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki in
terwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)
z powodu przejęcia od 1 lutego 2018 r. zadania organizacji i finansowania usług opiekuńczych na terenie
m. st. Warszawy przez Centrum Usług Społecznych. Tut. OPS nadal jest realizatorem zadania (prowa
dzenie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji, bieżący nadzór nad jakością pracy opieku
nek).
Realizacja budżetu zadania B/VI/3/2/2 - Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym (prace spo
łecznie użyteczne) była wyższa o 84,86% w stosunku do roku 2018 ze względu na większą liczbę wypra
cowanych godziny przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (średnia liczba wypracowanych
godzin na jednego bezrobotnego wynosiła 244 godziny).
Realizacja budżetu w zadaniu B/VI/3/9 była niższa w stosunku do roku 2018 o 11,47% ze wzglę
du na sfinansowanie w 2018 r. wydatków m. in. w zakresie obsługi prawnej, BHP oraz pokrycie części
opłat serwisowych do licencjonowanych programów komputerowych z budżetu zadania B/VI/3/9.
W 2019 r. w/w wydatki zostały sfinansowane w zadaniu B/VI/3/7.
W 2019 r. nastąpił spadek o około 10,18% w porównaniu do 2018 r. wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej w zadaniu Zasiłki i pomoc w naturze. Jednocześnie w stosunku do 2018 r. nastąpiło
częściowe przesunięcie środków pomiędzy programem „Posiłek w szkole i w domu” (wzrost wydatków
o 9,72%) - zadanie B/VI/3/11/1, a zadaniem B/VI/3/11/2 - Pozostałe zadania z zakresu dożywiania (spa
dek wydatków o 14,12%).

Szczegółowe wykonanie budżetu Ośrodka za 2019 r. w podziale na zadania przedstawia Tabela nr 5.
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Tabela nr 5. Wykonanie według budżetu zadaniowego.

Zadanie

Nazwa zadania

BA/l/3/1

Poradnictwo, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej oraz
usługi specjalistyczne (usługi opie
kuńcze i specjalistyczne usługi opie
kuńcze)

BA/l/3/2/2

Zadania z zakresu pomocy bezrobot
nym (prace społecznie użyteczne)

BA/l/3/7

BA/l/3/8

BA/l/3/9

BA/l/3/10

Jednostki obsługi zadań z zakresu
pomocy społecznej
(utrzymanie Ośrodka)
Zapewnienie opieki osobom przeby
wającym i dochodzącym w jednost
kach pomocy społecznej
(Dom Dziennego Pobytu)
Zapewnienie pomocy, opieki i wy
chowania dzieciom i młodzieży po
zbawionym opieki rodziców
(asystent rodziny)
Wspieranie inicjatyw społecznych na
rzecz zaspokajania potrzeb życio
wych osób i rodzin (RAS + EFS)

BA/l/3/11/1

Realizacja programu
„Posiłek w szkole i w domu”

BA/l/3/11/2

Pozostałe zadania z zakresu doży
wiania

BA/l/4/1

Zasiłki i pomoc w naturze

BA/l/4/4

Ubezpieczenia zdrowotne
i świadczenia dla osób nieobjętych
ubezpieczeniem społecznym oraz
osób pobierających niektóre świad
czenia z pomocy społecznej

Wykonanie
w2017(PLN)
(% wykonania)

Wykonanie
w2018(PLN)
(% wykonania)

Wykonanie
w2019(PLN)
(% wykonania)

%
(w sto
sunku do
2018 r.)

295.028,50
(92,22%)

39.071,50
(100,00%)

0,00
(0,00%)

0,00

12.712,95
(73,00%)

7.812,10
(96,46%)

14.441,10
(99,99%)

184,86

2.330.568,78
(97,63%)

2.480.228,29
(99,37%)

2.617.289,38
(99,18%)

105,53

231.906,05
(97.12%)

254.094,84
(98.79%)

279.845,35
(99,17%)

110,13

226.590,52
(97,54%)

319.538,14
(99,58%)

282.877,51
(99,17%)

88,53

97.956,13
(97,60%)

100.021,22
(99,18%)

107.657,56
(98,56%)

107,64

326.083,52
(100,00%)

265.730,00
(100,00%)

291.562,00
(100,00%)

109,72

50.852,38
(91,58%)

49.837,50
(97,26%)

42.798,84
(96,89%)

85,88

1.455.480,66
(98,79%)

1.182.862,64
(98,92%)

1.062.502,98
(96,86%)

89,82

75.766,59
(99,50%)

67.473,67
(98,52%)

65.601,81
(98,56%)

97,23

Struktura wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w 2019 r.

W zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosły wydatki na zakup materiałów i wy
posażenia (o około 22,23%), usług telekomunikacyjnych (o około 8,63%), energii elektrycznej, wody, ga
zu (o około 34,57%) oraz pozostałe wydatki (o około 105,10%). Wzrost w zakresie materiałów i wyposa
żenia jest związany z zakupem dla pracowników socjalnych terminali mobilnych, umożliwiających prze
prowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w formie elektronicznej. Wzrost w zakresie usług te
lekomunikacyjnych oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu jest związany ze wzrostem cen za me
dia. Wzrost w zakresie pozostałych wydatków wynika głównie ze sfinansowania obsługi prawnej, BHP
oraz części opłat serwisowych do licencjonowanych programów komputerowych w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W 2018 r. w/w wydatki były finansowane z rozdziału 85504 - Asystent rodzi
ny (zadanie BA/l/3/9).
W zakresie utrzymania ośrodków wsparcia (Dom Dziennego Pobytu) wydatki wzrosły o około
10,13%, co było spowodowane w głównej mierze wzrostem opłat za media (o około 34,57%). Wzrost do
tyczył także wynagrodzeń (wypłata nagrody jubileuszowej) oraz pozostałych wydatków, m. in. wyjścia
pensjonariuszy do kina i teatru.
Spadek wydatków na Rembertowską Akademię Seniora (o około 7,75%) związany jest głównie
z niższym wykonaniem w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia (o około 17,71%) oraz brakiem re18

alizacji budżetu partycypacyjnego (realizacja w 2018 r.). Wzrost w zakresie zakupu usług edukacyjnych
i organizacji imprez okolicznościowych o 13,22% wynika głównie z częściowego pokrycia wydatków
w zakresie wizyty studyjnej i rewizyty słuchaczy Ożarowskiej Akademii Seniora i pensjonariuszy Klubu
Senior+ z Ożarowa (powiat opatowski województwo świętokrzyskie).
W zakresie wydatków na spotkania wigilijne dla mieszkańców dzielnicy nastąpił znaczny wzrost
wydatków (o około 183,98%) w związku z organizacją spotkań wigilijnych przez Ośrodek Pomocy Spo
łecznej (w 2018 r. spotkania wigilijne w znacznej mierze organizowane były przez Urząd Dzielnicy Rem
bertów m. st. Warszawy).
Strukturę wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w 2019 r. przedsta
wiono w Tabeli nr 6.
Tabela nr 6. Niektóre wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka.

Lp.

Rodzaj wydatku
Utrzymanie Ośrodka, w tym

%
(w stosunku
do 2018 r.)

Kwota w PLN
2017 r.

Kwota w PLN
2018 r.

Kwota w PLN
2019 r.

2.330.568,78

2.480.228,29

2.617.289,38

105,53

2.044.266,20

2.309.416,69

2.318.979,59

100,42

20.900,34

20.945,32

28.185,90

134,57

4.348,79

3.815,05

4.144,15

108,63

78.067,40

40.515,41

49.522,55

122,23

1

Wynagrodzenia i pochodne

2

Zakup energii elektrycznej, wody, gazu

3

Usługi telekomunikacyjne i Internet

4

Zakup materiałów i wyposażenia

5

Pozostałe
(m. in. ochrona budynku, opłaty serwisowe
do licencjonowanych programów kompute
rowych, obsługa prawna, BHP, ekwiwalent
za pranie odzieży, woda dla pracowników,
ZFŚS, PFRON, konserwacje i naprawy
sprzętu, badania wstępne i okresowe pra
cowników, delegacje służbowe, zwrot kosz
tów przejazdu dla pracowników socjalnych,
ubezpieczenie, szkolenia, wywóz odpadów
komunalnych)

182.986,05

105.535,82

216.457,19

205,10

Dom Dziennego Pobytu, w tym:

231.906,05

254.094,84

279.845,35

110,13

1

Wynagrodzenia i pochodne

196.172,95

218.235,27

240.400,51

110,16

2

Zakup energii elektrycznej i gazu

8.957,34

8.976,79

12.079,83

134,57

3

Usługi telekomunikacyjne i Internet

1.360,61

1.306,25

1.361,74

104,25

4

Zakup materiałów i wyposażenia

10.424,02

12.250,00

11.500,00

93,88

5

Pozostałe
(m. in. ochrona budynku, ekwiwalent za pra
nie odzieży, zakup odzieży roboczej, woda
dla pracowników, ZFŚS, PFRON, konser
wacje i naprawy sprzętu, badania wstępne i
okresowe pracowników, ubezpieczenie, wy
wóz odpadów komunalnych, wyjścia pen
sjonariuszy do kina i teatru)

14.991,13

13.326,53

14.503,27

108,83
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1

2

3

R embertowska Akademia Seniora

75.022,86

92.744,71

85.557,58

92,25

Wynagrodzenia bezosobowe
i pochodne12

22.866,67

20.017,09

21.017,86

105,00

49.583,46

53.746,13

60.851,82

113,22

2.572,73

4.481,49

3.687,90

82,29

Zakup usług edukacyjnych i organi
zacja imprez okolicznościowych, wi
zyty i rewizyty studyjnej Ożarowskiej
Akademii Seniora
Pozostałe
(zakup wyposażenia i materiałów)

4

Usługi telekomunikacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Budżet partycypacyjny/obywatelski

0,00

14.500,00

0,00

0,00

Spotkania wigilijne dla mieszkańców

22.633,27

6.776,51

19.244,98

283,98

7. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie oso
bom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wy
korzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysił
kach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiada
jących godności człowieka. Pomoc społeczna pełni również funkcję profilaktyczną poprzez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowi
skiem13.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (...) przysługuje:
-

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,14,

-

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł,

-

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy
o pomocy społecznej (Tabela nr 10) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy spo
łecznej.
Świadczeniami z pomocy społecznej są15:
-

świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynu
owanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynagrodzenie
należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

-

świadczenia niepieniężne: praca socjalna; bilet kredytowany; składki na ubezpieczenie zdrowotne;
składki na ubezpieczenia społeczne; pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;

12 Sfinansowano umowy zlecenia z wykładowcami oraz zajęcia malarskie, taniec w kręgu.
13art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
14Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)
15art. 36 ustawy o pomocy społecznej
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sprawienie pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne; interwencja kryzysowa; schronienie; posiłek; nie
zbędne ubranie; usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzin
nych domach pomocy; specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia; mieszkanie chronione; pobyt i usługi w domu pomocy społecznej; pomoc w uzyskaniu od
powiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu za
trudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.
7.1. Zasady udzielania świadczeń.
Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej są udzielane
na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby za
interesowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Nie wymaga
wydania decyzji administracyjnej udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej,
poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie bi
letu kredytowanego (art. 106 ust. 1 i ust. 2).
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia (...) wydaje się po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4). Rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecz
nej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których
mowa w art. 103, tj. małżonka, zstępnych lub wstępnych (art. 107 ust. 1). Sposób i terminy przeprowa
dzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o sta
nie majątkowym, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107 ust. 5g ustawy o pomocy społecznej oraz
wzór legitymacji pracownika socjalnego określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo
łecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1788).
7.2. Liczba osób objętych poszczególnymi rodzajami pomocy.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z różnych form pomocy finansowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 375 rodzin liczących 634 osób, co stanowi około 2,69%
mieszkańców Dzielnicy (w 2018 r. 3,13%). Spośród rodzin korzystających z pomocy społecznej 318 ro
dzin (533 osób w rodzinach) korzystało ze świadczeń finansowych, 163 rodziny (347 osób w rodzinach)
ze świadczeń niepieniężnych (posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, pomoc w formie rzeczowej, pogrzeby) oraz wyłącznie z pracy socjalnej
89 rodzin (146 osób w rodzinach). Reasumując - w 2019 r. z pomocy społecznej w formach pienięż
nych, niepieniężnych i pracy socjalnej skorzystały 464 rodziny liczące 780 osób, co stanowi około
3,30% mieszkańców dzielnicy18.
Należy jednak podkreślić, że dane te są raportowane z systemu informatycznego POMOST, do
którego nie są wprowadzane dane osób korzystających z różnych innych form działalności OPS, takich

18

„
Dane rejestrowane w systemie informatycznym POMOST.
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jak Rembertowska Akademia Seniora (190 aktywnych słuchaczy), zajęcia dla rodzin z dziećmi „Maluszkowo” (64 osoby) itp.
Ogólną tendencję spadkową liczby osób korzystających z różnych form pomocy finansowanych
przez ośrodki pomocy społecznej obrazuje analiza porównawcza danych z województwa mazowieckiego
za lata 2008 - 2018 (brak danych za 2019 rok), przedstawiona w Tabeli nr 7 oraz na Wykresie nr 2.

Tabela nr 7. Odsetek osób korzystających z różnych form pomocy finansowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w wojewódz
twie mazowieckim w latach 2008 - 2018.
Województwo
mazowieckie

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Liczba rodzin

112 607

119817

129 103

136 711

142 231

148 229

145864

155328

161537

159920

163018

Liczba osób
w rodzinach19

250 636

274 343

312 332

345 277

365 001

386 802

382 084

409 908

436 956

441 827

469 926

Liczba
mieszkańców
województwa20

5391813

5384617

5365898

5349114

5334511

5316840

5301760

5285604

5242911

5222167

5204495

% mieszkańców
województwa

4,65

5,09

5,82

6,45

6,84

7,28

7,21

7,76

8,33

8,46

9,03

Wykres nr 2. Odsetek mieszkańców dzielnicy korzystających z różnych form pomocy finansowanych przez OPS w latach

W stosunku do roku ubiegłego widoczna jest tendencja wzrostowa rodzin korzystających wyłącz
nie z pracy socjalnej - w 2018 r. były to 73 rodziny (132 osób w rodzinach).

W opracowaniu GUS „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku”, opublikowa
nym 30 grudnia 2019 r., stwierdza się, że rok 2018 był kolejnym rokiem znacznego spadku liczby benefi
cjentów środowiskowej pomocy społecznej i liczby ich gospodarstw domowych, a tendencja ta utrzymuje
się od 2014 r. Udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności oraz ich gospodarstw domowych w zbioro-

19
20

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/statystyka/ps, Sprawozdanie MPiPS-03 Dział 3 Wiersz 1

http://www.polskawliczbach.pi/mazowieckie#dane-demograficzne
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wości ogółu gospodarstw, były najniższe od 2009 r.21 W 2018 r. liczba beneficjentów środowiskowej po
mocy społecznej i w porównaniu z rokiem poprzednim była mniejsza o 9,6%, a w porównaniu z 2009 r.
mniejsza o 43,1 %.22

7.3. Charakterystyka osób i rodzin objętych pomocą.
Najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych, stanowią osoby w wieku produkcyjnym.
Tabela nr 8. Charakterystyka osób objętych pomocą wg wieku - stan na dzień 31.12.2019.

Wiek

0-18

19-65

66 i więcej

Razem

%

K

106

217

72

395

50,64

M

101

239

45

385

49,36

Razem

207

456

117

780

100

%

26,54

58,46

15,00

100

Płeć

Wg kategorii rodzin najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej stanowiły:
-

rodziny jednoosobowe (prawie 69%),

-

gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (nomenklatura do sprawozdawczości dla MPRiPS)
- około 31%, szczególnie jednoosobowe (ponad 23% wszystkich rodzin, ponad 76% gospodarstw
emerytów i rencistów),

-

rodziny z jednym bądź dwójką dzieci - ponad 16%, w tym rodziny niepełne stanowiły około 61%
rodzin z jednym lub dwójką dzieci,

-

rodziny dwuosobowe (ponad 14%).

Tendencja taka utrzymuje się od kilku lat i niesie ze sobą określone skutki i wyzwania dla pomocy spo
łecznej. Wyniki te trzeba oczywiście korelować z najczęściej występującymi powodami udzielania świad
czeń z pomocy społecznej (długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność) oraz ze wskaźnikami
demograficznymi.

21 https://stat.qov.pl/obszarv-tematvczne/warunki-zvcia/ubostwo-pomoc-spoleczna/beneficienci-srodowiskowei-pomocv-spolec2neiw-2018-roku, 15,6.html, s. 16
22 Tamże, s. 23

23

Tabela nr 9. Kategorie rodzin objętych pomocą.

Kategoria

Nr
wiersza

Liczba rodzin
ogółem (%)

Liczba osób
w rodzinach (%)

1

2

464
OOP)
318

2

3

66

132

3

4

28

84

4

5

26

104

5

6

17

85

6 i więcej

7

9

57

8

99
(21,34)

362
(46,41)

1

9

38

95

2

10

38

139

3

11

11

54

4

12

8

47

5

13

4

27

6

14

0

0

7 i więcej

15

0
54
(11,64)

RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2 - 7) o liczbie osób:

w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 9-15)
o liczbie dzieci:

1

780
(100)
318

1

17

29

0
157
(20,13)
64

2

18

18

57

3

19

3

14

4 i więcej

20

4

22

21

141
(30,39)

185
(23,72)

1

22

108

108

2

23

28

56

3

24

0

0

4 i więcej

25

5
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Rodziny niepełne ogółem (wiersze 17 - 20) o liczbie dzieci:

Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersze 22 - 25)
o liczbie osób:

16

7.4. Powody udzielania świadczeń.
Od kilku lat główne powody udzielania świadczeń z pomocy społecznej to długotrwała lub ciężka
choroba i niepełnosprawność. W rodzinach, gdzie występuje długotrwała choroba, skupia się około 59%
osób objętych pomocą, natomiast w rodzinach korzystających z pomocy z powodu bezradności w spra
wach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach
niepełnych i wielodzietnych) skupia się około 53% osób objętych pomocą. Często pomoc dla osoby lub
rodziny udzielana jest z powodu kilku dysfunkcji występujących jednocześnie. Należy ponadto zauważyć,
że w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ubóstwo nie jest powodem wystarczającym do przyznania
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, konieczne jest wystąpienie jeszcze co najmniej jednego
z powodów określonych w art. 7 pkt 2 - 15 ustawy23.

’Vide str. 20.

24

Tabela nr 10. Powody udzielenia świadczeń24.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinach

Liczba
rodzin

2018r

2017 r.

Liczba
osób
w
rodzinach

2019 r.

Ubóstwo

245

468

233

432

212

380

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

Bezdomność

12

17

4

4

7

8

Bezrobocie

121

299

101

245

78

171

Niepełnosprawność

218

333

198

301

175

263

Długotrwała lub ciężka choroba

339

524

333

511

309

459

Przemoc w rodzinie

7

19

4

16

5

14

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

0

0

0

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności

46

194

36

139

33

120

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wy
chowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych i wielodzietnych

97

352

115

352

120

411

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwo
lenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1

5

1

4

1

4

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

6

6

4

7

6

10

Alkoholizm lub narkomania

34

55

33

52

38

47

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

1

1

7

15

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

0

0

Na Wykresie nr 3 przedstawiono dynamikę najczęściej występujących powodów udzielania
świadczeń w latach 2003 - 2019. Poziom wskaźnika głównych powodów udzielania świadczeń z pomocy
społecznej - długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność - w ostatnich latach nie zmienia się
znacząco, chociaż widoczna jest tendencja spadkowa. Poziom wskaźnika bezrobocia regularnie zmniej
sza się, natomiast bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, a także alkoholizmu i narkomanii wzrósł
w 2019 r.

24art. 7 ustawy o pomocy społecznej
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Wykres nr 3. Powody udzielania świadczeń - dynamika w latach 2003 - 2019.

2019
2018
2017
2016
2015
! 2014
■ 2013
■ 2012
2011
■ 2010
■ 2009
■ 2008
■ 2007
■ 2006
■ 2005
■ 2004

7.5. Charakterystyka aktów administracyjnych.
W okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. OPS wydał 1.822 decyzje stanowiące
podstawę realizacji świadczeń z pomocy społecznej (w 2018 r. - 2.353) oraz 73 decyzje, w tym 57 po
zytywnych, w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Wydano 76 zaświadczeń i 37 opinii.
Nie wniesiono żadnego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i nie wpłynęła
żadna skarga.

Uchylenie

3

1

Zmiana
Przyznanie

57

Odmowa

1008

176

7

1

3

6

12

1

3

4

10

22

2

1

23

13

39

246

72

172

35

1766

Razem

1

Inne

2

1

Zasiłek stały

Wygaśnięcie

Usługi
opiekuńcze

6

Pozostałe
zadania
w zakresie
dożywiania

14

Posiłek
Pomoc państwa
w zakresie do
żywiania

Zasiłek
celowy

Umorzenie

Zasiłek
okresowy

Rodzaj
decyzji

Prawo
do świadczeń
opieki
zdrowotnej

Tabela nr 11. Charakterystyka aktów administracyjnych.

26

55

1

1

Odstąpienie od
żądania zwrotu
Uznanie za niena
leżnie pobrane

0
0

Ogótem

73

1018

177

Zawiadomienie

3

10

1

250

78
2

209

64

26

1895

33

49
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Najliczniejszą grupę aktów administracyjnych stanowią decyzje przyznające świadczenia pie
niężne - zasiłki celowe - w ramach świadczeń ustawowych oraz wieloletniego rządowego programu „Posi
łek w szkole i w domu”, następnie decyzje przyznające świadczenia niepieniężne w formie posiłku w ra
mach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dalej decyzje przyznające
świadczenia pieniężne - zasiłki okresowe - w ramach świadczeń ustawowych.
7.6. Świadczenia pieniężne.

Średnia wysokość zasiłku celowego (z wyłączeniem zasiłków na zakup opału) wyniosła w 2019 r.
157,51 zł (200,50 zł w 2018 r.), świadczenia pieniężnego na zakup żywności - 343,77 zł (294,17 zł
w 2018 r.), zaś zasiłku okresowego 350,38 zł (404,45 zł w 2018 r.).
Tabela nr 12. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Średnia
Liczba osób
wysokość
w rodzinach świadczenia

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Zasiłek stały

119

1194

679 872

119

132

569,41

Zasiłek celowy i w naturze, w tym:
na zakup opału
z wyłączeniem zasiłków na zakup opału
- finansowany w ramach projektu EFS
z tytułu zdarzenia losowego
Zasiłek okresowy,
w tym z powodu:
bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
innych powodów

242
123

222 085
109 920
100 177
11 988
0
138 050

240
123

417
201

X

X

6
0
93

774
132
636
6
0
394

6
0
92

22
0
208

286,93
832,73
157,51
1998,17
0
350,38

43
22
14
34

160
71
55
108

59 089
22 355
12 121
44 485

43
22
13
34

85
34
30
119

369,31
314,86
220,38
411,90

Program „Pomoc państwa w zakresie
dożywania” - posiłki dla dzieci

87

6 841

35 588

X

X

4,76

Program „Pomoc państwa w zakresie
dożywania” - posiłki dla dorosłych

47

7 959

67 492

X

X

8,48

Program „Pomoc państwa w zakresie doży
wania” - zasiłek celowy na żywność oraz
pomoc rzeczowa (dochód poniżej 150%
kryterium dochodowego)

201

557

191 481

199

367

343,77

19

1 659

11 991

13

58

7,23

29

3 633

30 808

28

33

8,48

3

3

10 508

3

3

3 502,67

Rodzaj świadczenia

Posiłki dla dzieci (dochód 150 - 200% kryte
rium dochodowego) oraz całodzienne
wyżywienie w ośrodkach
Posiłki dla dorosłych (dochód powyżej 150%
kryterium dochodowego)
Sprawienie pogrzebu

X

Od kilku lat zasiłki celowe najczęściej są przyznawane na zakup żywności. Kolejną dużą grupę
świadczeń najczęściej przyznawanych stanowią zasiłki celowe na zakup środków czystości i artykułów
higienicznych oraz opału. Znaczącą grupę świadczeń stanowią także zasiłki celowe na zakup odzieży.
Analiza przeznaczenia przyznawanych zasiłków celowych wyraźnie wskazuje, że pomoc jest udzielana
w zasadzie wyłącznie z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. w przy
padkach, kiedy nieudzielenie pomocy może spowodować, że osoba lub rodzina znajdzie się w warunkach
nie odpowiadających godności człowieka, a nawet zagrażających zdrowiu czy życiu (głód, zamarznięcie).
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Tabela nr 13. Przeznaczenie zasiłków celowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

2017 r.
Cel przyznania świadczenia

2018 r.

2019 r.

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Zakup niezbędnych przedmiotów użytku
domowego

9

10

0

0

11

11

Opłata czynszu

12

19

8

15

10

12

Opłata energii

123

228

77

146

65

123

Opłata gazu

37

67

27

39

21

42

Opłata za wodę

5

5

1

1

2

2

Świadczenia niepieniężne - pomoc
rzeczowa (środki czystościowe i higienicz
ne, leki, pieluchy, bielizna pościelowa,
pościel, koce)

15

36

19

29

9

11

Remont i naprawy w mieszkaniu

0

0

1

1

0

0

Wywóz nieczystości

5

10

6

12

1

1

Dopłata do wypoczynku dzieci

0

0

0

0

1

1

Zakup karty miejskiej ZTM

0

0

0

0

0

0

Zakup leków i pokrycie kosztów leczenia

82

171

60

120

48

102

Zakup odzieży

134

154

96

114

84

95

Zakup obuwia

97

110

47

59

61

73

Zakup opału

175

186

152

158

123

132

193

266

123

187

92

140

X

X

X

X

6

6

226

623

215

562

200

555

3

8

7

7

2

2

Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego

0

0

2

2

0

0

Zasiłki celowe z przeznaczeniem na
pokrycie zwiększonych kosztów
ogrzewania budynku / lokalu mieszkalnego

X

X

3

21

0

0

Zakup środków czystości i artykułów
higienicznych
Zabezpieczenie niezbędnych potrzeb
w ramach środków z EFS
Zakup żywności (program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”)
Świadczenie niepieniężne - pomoc
rzeczowa (program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”)

7.7. Świadczenia niepieniężne.

7.7.1. Praca socjalna.

Pomoc pozamaterialna realizowana była przez Dział Pomocy i Integracji Społecznej m. in. poprzez
pracę socjalną. Praca socjalna - zgodnie z art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej - jest to działalność
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie wa
runków sprzyjających temu celowi. Pomoc w tej formie świadczona jest bez względu na dochód rodzin
lub osób. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami oraz we współpracy ze społecznością
lokalną w celu koordynacji działań na rzecz członków społeczności lokalnej.
Praca socjalna na rzecz poszczególnych osób i rodzin realizowana jest przez pracowników socjal
nych w formie poradnictwa, odpowiedniego ukierunkowania w działaniach podejmowanych przez klien28

tów, wskazanie możliwości rozwiązywania problemu. Pracownik socjalny monitoruje działania klienta oraz
osobiście podejmuje czynności w celu usprawnienia pomocy. Czynności te są podejmowane przez pra
cownika w przypadku niezaradności klientów. W innych sytuacjach pracownik mobilizuje klienta do po
dejmowania działań we własnym zakresie. Narzędziem pomocnym w realizacji pracy socjalnej jest kon
trakt socjalny lub projekt socjalny.

Zakres pomocy pozamaterialnei w 2019 r.:

W obszarze mieszkaniowym:
- Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności - 0;
Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, pole
gającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności
rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (art. 49 ustawy o pomocy spo
łecznej). Osoba bezdomna - zgodnie z art. 6 pkt 8 powołanej ustawy - oznacza osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym za
sobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także
osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie
ma możliwości zamieszkania.
- Pomoc w wystosowaniu pism do Zakładu Energetycznego o rozłożenie zadłużeń za energię elek
tryczną na raty z uwagi na trudną sytuację bytową; prośba o wstrzymanie procesu windykacji - 2;
- Pomoc w zredagowaniu pism do Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielni
cy Rembertów w celu poparcia starań o przydział mieszkania z zasobów lokalowych gminy - 5;
- Składanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, o obniżkę czynszu, o ugodę w Wydziale
Zasobów Lokalowych Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów w imieniu osób korzystają
cych z pomocy - 4;
- Informacja do administratora budynku w celu poprawy warunków lokalowych - 3;
- Pomoc w udzieleniu schronienia -25.

W obszarze poradnictwa:
- Udzielanie pełnych informacji o przysługujących prawach, udzielanie porad adekwatnych do zgłasza
nych problemów w trakcie pracy z rodziną - 2.351;
- Poradnictwo socjalne - skierowania do specjalistów, tj. doradcy zawodowego, psychologa, radcy
prawnego - 323;
- Podstawowa pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa
administracyjnego zgodnie z potrzebami osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 690.

W obszarze interwencji:
- Zgłaszanie osób w rodzinach z problemem alkoholowym do Komisji Rozwiązywania Problemów Alko
holowych m. st. Warszawy - 7;
- Interwencje w środowisku - pracownicy socjalni jako pierwsze ogniwo reagujące w sytuacjach kryzy
sowych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie - 82.
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W obszarze sądowym:
- Wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną w związku z niedopełnianiem obowiązków rodzi
cielskich wobec małoletnich dzieci - 9;
- Wystosowanie do Sądu opinii dot. funkcjonowania rodziny - 45;
- Wnioskowanie do Sądu o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody - 1;
- Wnioskowanie do Sądu o leczenie bez zgody -1;
- Wnioskowanie do Sądu o ubezwłasnowolnienie - 1.

W obszarze akcyjnym:
- Wytypowanie rodzin do akcji „Szlachetna paczka” - 28;
- Wytypowanie dzieci z rodzin korzystających z pomocy do akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” - 107;
- Wytypowanie seniorów korzystających z pomocy do akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” - 26;
- Wytypowanie osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych - 8;
- Wytypowanie osób bezrobotnych do PAI - 0;
- Organizowanie pomocy rzeczowej, pośrednictwo między klientem a darczyńcą - 9;
- Wydawanie skierowań do otrzymania żywności w ramach PO PŻ - 89 (w tym „Caritas”-71; PKPS
i inne -18);
- Pomoc w uzyskaniu wyprawki do szkoły, przedszkola - 0.

W obszarze współpracy z rodziną:
- Współpraca z klientem / rodziną w oparciu o kontrakt socjalny - 43;
Kontrakt socjalny - zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej - oznacza pisemną umowę
zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy,
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życio
wej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny zawiera kontrakt socjalny z osobą lub rodziną w celu okre
ślenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, co w efekcie sprzyja wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej,
zawodowej lub przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (art. 108 powołanej ustawy).
- Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami administracji państwowej, tj. kuratorzy rodzinni, za
wodowi i społeczni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni - 80;
- Skierowanie / pismo do innych instytucji w celu uzyskania pomocy - 7;
- Monitorowanie i stały nadzór nad rodzinami problemowymi - 70;
- Kompletowanie dokumentów do Domu Samotnej Matki - 0;
- Pomoc w kompletowaniu dokumentacji w celu przyjęcia dziecka do przedszkola - 3;
- Pozyskanie miejsc pracy oraz skierowanie do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia
-1;
- Organizowanie czasu wolnego, tj. kierowanie klientów do Domu Dziennego Pobytu, świetlic pracy po
południowej - w miarę potrzeb - 2;
- Organizowanie pomocy wolontarystycznej w zakresie korepetycji oraz wsparcia osoby niepełno
sprawnej - 6.
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W obszarze niepełnosprawności:
- Zgłaszanie wizyt lekarskich - 39;
- Kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej - 2;
- Organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych - 4;
- Pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla klienta w ramach środków PFRON - 1.

W ramach pracy socjalnej w 2019 r. pracownicy socjalni uczestniczyli również w przygotowaniach niżej
wymienionych uroczystości:
-

Spotkanie wigilijne dla członków Światowego Związku Żołnierzy AK Koło nr 3 „Dęby” - dla 25 osób;

-

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla Wygoda - Kawęczyn - dla 40 osób;

-

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedli: Rembertów Stary, Mokry Ług i Magenta, Stary Rember
tów - Kolonia - dla 110 osób;

-

Spotkanie wigilijne dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora - dla 100 osób;

-

Spotkanie wigilijne dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu - dla 23 osób;

-

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla Polanka - dla 50 osób;

-

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla Nowy Rembertów - dla 30 osób.

Łącznie zorganizowano spotkania wigilijne dla 378osób starszych, samotnych- mieszkańców dzielnicy
Rembertów.
7.7.2. Inne działania.
- Sprawienie pogrzebu -3;
- Wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” - 5;
- Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego dotyczącego potwierdzenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 55.

7.7.3. Gorący posiłek - obiady.
W Domu Dziennego Pobytu wydawane były posiłki dla pensjonariuszy DDP oraz mieszkańców
Dzielnicy Rembertów, odbierających posiłki na wynos, w ramach usługi cateringowej świadczonej od
02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez „GRANATOIL” Graniszewscy Spółka Jawna z siedzibą
w Czerwinie, 07 - 407, ul. Przemysłowa 1, Oddział Zagórze 3, 05 - 079 Okuniew. Wykonawca został wy
łoniony w drodze zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartą umową cena jednostkowa za
jeden gorący posiłek wynosiła 8,48 zł.
Posiłki przygotowywane były zgodnie z Zasadami przygotowywania gorących posiłków (obiadów
dwudaniowych z deserem) dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. War
szawy, a także w oparciu o publikację Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie pod red. naukową
prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza pt. „Normy żywienia dla populacji Polski” (2017 r.), dostępną na
stronie internetowej

Instytutu Żywności

i

Żywienia im.

prof. dra med. Aleksandra Szczygła

(www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia).
Od stycznia do grudnia 2019 r. wydano łącznie 11.592 obiady (tj. średnio 46 obiadów dziennie)
dla ogółem 70 osób w skali roku (średnio 49 osób miesięcznie). Ilość wydanych posiłków zwiększyła się
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w stosunku do roku 2018 (10.688 obiadów, średnio 41 obiadów dziennie), ale spadła liczba świadczeniobiorców (73 osoby w skali roku, średnio 46 osób miesięcznie).

7.7.4. Magazyn odzieżowy.
W 2019 r. Magazyn był dostępny 10 godzin tygodniowo, przez trzy dni w tygodniu. Z oferty korzy
stały osoby indywidualnie, a także całe rodziny. Artykuły do magazynu były pozyskiwane głównie od osób
prywatnych. W Magazynie można było otrzymać ubranka dziecięce, odzież damską i męską, pościel
(zmiany pościelowe, kołdry, poduszki), obuwie, sprzęty gospodarstwa domowego, zabawki.

7.7.5. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

7.7.5.1. Organizacja usług opiekuńczych w m. st. Warszawie.
Procesy demograficzne, a szczególnie wydłużenie wieku życia ludzkiego sprawiają, że wzrasta
ilość osób w podeszłym wieku. Względy zdrowotne oraz wiek sędziwy sprawiają, iż w codziennym życiu
osoby te potrzebują pomocy innych. Starzenie się społeczeństw związane ze wzrostem liczby i udziału
starszej ludności w populacji wiąże się 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,
a także zaniedbanie. Ośrodek Pomocy Społecznej, w miarę możliwości, zapewniał osobom chorym, nie
pełnosprawnym, niezdolnym do samoobsługi - samotnym lub pozostającym w rodzinach - pomoc w for
mie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te zapewniają możliwość w miarę
samodzielnego i godnego życia osoby starszej w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczenia
jej w Domu Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni mając na względzie sytuację klienta wnikliwe oce
niają i indywidualnie przyznają pomoc w formie usług. Każdorazowo wymiar i zakres dostosowany jest do
potrzeb osoby bądź rodziny.
Potrzeba zmiany systemu świadczenia usług opiekuńczych w Warszawie wynikała z występują
cych różnic w sposobie ich wykonywania w poszczególnych dzielnicach. Przeprowadzone analizy w la
tach ubiegłych wykazały, że warszawskie ośrodki pomocy społecznej w różny sposób definiowały usługi,
stosowały inne zakresy i sposoby ich realizacji, a także procedury wyboru wykonawców, kontroli i monito
ringu jakości. Dlatego w roku 2016 utworzona została jednostka budżetowa miasta - Centrum Usług Spo
łecznych „Społeczna Warszawa”, która funkcjonuje od maja 2017 roku. Do jej zadań należy m. in. organi
zacja i koordynacja usług opiekuńczych, do czego niezbędna jest współpraca z OPS.
Zarządzeniem Nr 1710/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października
2017 r. zostały ustalone „Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”. Celem
opracowania standardów było zapewnienie odpowiedniej jakości usług opiekuńczych, ujednolicenie spo
sobu ich realizacji oraz zapewnienie jednolitych zasad dostępu do korzystania ze świadczeń dla miesz
kańców stolicy. Dokument zawiera standardy usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych), realizowa
nych na rzecz osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie m. st. Warszawy, z wyłą
czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dokumencie
określono także m. in. katalog usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz ich zakres, wymogi dla wyko-

32

nawców i kodeks etyczny opiekunek/-ów, ponadto wybrane procedury organizacyjne i administracyjne,
związane ze świadczeniem tych usług oraz zasady współpracy OPS i CUS.

7.7.5.2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone 7 dni w tygodniu z wy
łączeniem dni świątecznych. W uzasadnionych przypadkach wskazanych przez OPS usługi mogą być
realizowane także w dni świąteczne. Usługi są realizowane w godzinach: 7:00 - 20:00, zgodnie z zakre
sem, wymiarem i terminem określonym przez OPS. Zakres przyznanych usług, w tym konkretnych czyn
ności, uzależniony jest od wielu czynników, w szczególności wykorzystania własnych zasobów i możliwo
ści odbiorcy usług, jego stopnia samodzielności, możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny i oto
czenia oraz własnych zasobów dzielnicy. Od stopnia samodzielności odbiorcy powinna zależeć także
forma przyznanej pomocy (wsparcie, towarzyszenie, wykonanie). W przypadku osób mieszkających z ro
dziną poszczególne czynności realizowane są wyłącznie na rzecz odbiorcy usług. Czynności określone
w zakresie usług mogą być realizowane zamiennie.
Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby.
W ich zakres wchodzi m. in.:
-

pomoc w codziennych zajęciach - robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzę
dowych, dostarczanie posiłku do miejsca zamieszkania itp.;

-

w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym umawianie wizyt lekarskich, zgło
szenie potrzeby wizyty w środowisku pielęgniarce środowiskowej, spacery, wspólne wyjścia;

-

pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, w tym m. in. pomoc w zaprowadzaniu do toalety, po
moc w toalecie intymnej, pomoc w zmianie pampersa/pieluchomajtek.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikają

cych z niepełnosprawności lub rodzaju schorzenia (m. in. otępienie starcze, osoby leżące, osoby o bar
dzo niskiej samodzielności ze względu na stan zdrowia), a także świadczone przez osoby posiadające
specjalistyczne kwalifikacje. W ich zakres wchodzą m. in.:
-

uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształto
wanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funk
cjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów samoobsługi
i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynno
ściach życiowych;

-

pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia - mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby
leżącej), higiena jamy ustnej/protez zębowych, mycie głowy, pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel
w asyście osoby drugiej, zapobieganie odleżynom i odparzeniom, nacieranie i oklepywanie, stoso
wanie okładów i kompresów, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo.

W 2019 r. na terenie dzielnicy usługi opiekuńcze świadczyła firma HDOmedical sp. z o. o. z sie
dzibą ul. Kolorowa 6, 20 - 802 Lublin, Filia ul. VII Poprzeczna 13, 04 - 615 Warszawa w konsorcjum
z Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o. o. z siedzibą ul. Chopina 9, Konin, Filia
ul. VII Poprzeczna 13, 04 - 615 Warszawa. Od 01 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. umowę na reali
zację usług opiekuńczych podpisało Centrum Usług Społecznych m. st. Warszawy. Zgodnie z zawartą
umową cena jednostkowa świadczenia jednej godziny usług wynosiła 19,33 zł. Kolejna umowa została
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zawarta na okres od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., cena jednostkowa świadczenia jednej go
dziny usług wynosiła 25,90 zł.
Umowę na specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 31 stycznia
2019 r. zawarto z Agencją Służby Społecznej Kościelak Spółka jawna z siedzibą ul. Kwiatowa 9, 02 - 579
Warszawa. Cena jednostkowa świadczenia jednej godziny usług wynosiła 39,00 zł. W okresie od 01 lute
go 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. umowę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ponownie
zawarto z ww. firmą. Cena jednostkowa świadczenia jednej godziny usług wynosiła 38,90 zł.
Szczegółowy wykaz planowanych i wypracowanych godzin przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 14. Wykaz zaplanowanych i wypracowanych godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w okre
sie styczeń - grudzień 2019.

Usługi opiekuńcze
Miesiąc

Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

Ilość osób

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Łącznie

1353
1031
1040
1089
1108
994
898
925
899
1034
964
997
12.332

1238
977
981
936
932
786
846
866
879
981
828
843
11.093

41
41
38
40
38
38
35
37
37
39
40
38

USŁUGI
ZAPLANOWANE
USŁUGI
WYPRACOWANE
OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Godziny
Godziny
zaplanowane
wypracowane
103
99
64
63
70
70
69
62
62
53
60
20
0
0
0
0
0
0
0
0
23
12
5
4
456
383

Ilość osób
3
3
3
3
2
2
0
0
0
0
1
1

12.788
11.476
59

Z usług opiekuńczych w okresie styczeń - grudzień 2019 r. skorzystało 59 osób, w tym 38 kobiet
i 21 mężczyzn. Zaplanowano 12.788 godzin usług opiekuńczych, zaś wypracowano 11.093 godzin. Na
tomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, w tym 3 mężczyzn i 3 kobiety. Za
planowano 456 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, zaś wypracowano 383 godzin. Przyczyny
nie wypracowanych godzin to m. in. święta, hospitalizacja, odmowa zastępstwa opiekunki, opieka rodzi
ny, rezygnacja z usług, pobyt w sanatorium.
W skali roku wydano 139 decyzji administracyjnych w zakresie usług opiekuńczych, z czego
11 dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność za usługi była ustalana zgodnie z za
łącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września
2004 r. (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.
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7.7.5.3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są w opar
ciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenie Mini
stra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. 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 (wykazują
cych zaburzenia psychiczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne poważne zakłócenia
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicz
nych, a osoba ta 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 rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania 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,
świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek po
mocy społecznej w wysokości zależnej od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, wg zasad określo
nych w rozporządzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na
jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia od
płatności na czas określony.
Szczegółowy wykaz planowanych i wypracowanych godzin przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 15. Wykaz wypracowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie styczeń - grudzień 2019.

Usługi dla dorosłych

Usługi dla dzieci
Miesiąc

Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

Ilość osób

Miesiąc

Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

Ilość osób

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

62
68
70
74
16
28
46
78
78
78
78

56
68
66
66
14
26
46
72
74
70
78

3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

24
24
24
30
24
20
16
16
20
16
16

20
24
24
28
21
16
16
16
20
16
16

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Łącznie

674

636

230

217

USŁUGI
ZAPLANOWANE
USŁUGI
WYPRACOWANE
OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

906
853
6
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r. były świad
czone przez Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” w konsorcjum z Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Re
habilitacja Sp. z o. o. Filia ul. VII Poprzeczna 13, 04 - 615 Warszawa. Zgodnie z zawartą umową cena
jednostkowa świadczenia godziny usług wynosiła 34,00 zł.
W 2019 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystało 6 osób, w tym troje dzieci (3 dorosłe osoby chore psychicznie, jedno dziecko
z autyzmem i dwoje dzieci z Zespołem Downa). Zaplanowano łącznie 906 godzin usług, wypracowano
853 godziny. U osób dorosłych wszystkie godziny były wypracowane zgodnie z planem. Przyczyny nie
wypracowanych godzin u dzieci to m. in. odwołanie wizyty terapeuty, odmowa zastępstwa, wyjazdy wa
kacyjne.
W 2019 r. wydano 12 decyzji administracyjnych. Odpłatność za usługi ponosiła jedna osoba, na
tomiast pięć osób było zwolnionych z ponoszenia odpłatności zgodnie z § 6 pkt 3 i § 4 ust. 7 rozporzą
dzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

7.7.5.4. Kompleksowe sprzątanie mieszkań.
W 2019 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ogłosiło
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kompleksowe sprzątanie mieszkań
odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie. Zadanie znajduje odniesienie w Programie Warszawa Przy
jazna Seniorom na lata 2013 - 2020, przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXII/1870/2013 z dnia
5 grudnia 2013 r., wpisuje się w Cel 3 Programu - Utrzymanie samodzielności seniorów, cel technicz
ny 3.1 - Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania.
Założeniem projektu jest poprawa jakości życia osób w wieku 60+, odbiorców usług opiekuń
czych, które z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie wykonać kompleksowych porządków
w miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości. Zakres prac porządkowych
obejmuje generalne sprzątanie, m. in. mycie okien, pranie zasłon i firan, mycie krat i rolet wewnętrznych,
sprzątanie balkonów, mycie mebli wewnątrz i na zewnątrz, czyszczenie sprzętu AGD, mycie i pastowanie
podłóg drewnianych, doczyszczenie terakoty i inne niezbędne prace porządkowe. Zakres drobnych prac
remontowych niewymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień obejmuje m. in. odświeżanie ścian
i sufitów (mycie, odgrzybianie, malowanie), naprawy hydrauliczne (np. wymiana baterii, uszczelek), na
prawy elektryczne (np. wymiana kontaktu, powieszenie żyrandola), inne drobne usługi (np. wymiana/naprawa klamek, regulacja drzwi, powieszenie półek, karniszy, luster).
Koordynacją projektu zajmuje się Centrum Usług Społecznych we współpracy z ośrodkami po
mocy społecznej, które biorą udział w projekcie. Na terenie dzielnicy Rembertów wykonawcą prac po
rządkowych było Stowarzyszenie Wsparcia Rodziny Skrzat z siedzibą przy ul. Szerokiej 29 w Warszawie
(Rembertów). Do projektu Ośrodek wytypował dwa lokale mieszkalne, z czego w jednym z nich w 2019 r.
wykonano kompleksowe sprzątanie oraz prace remontowe.

7.7.5.5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W związku z sugestią przekazaną przez Radną Dzielnicy Rembertów podczas prezentowania
sprawozdania OPS za 2018 r. na sesji Rady Dzielnicy, w IV kwartale 2019 r. podjęto działania związane
z rozeznaniem potrzeb i możliwości wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych.
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W 2018 r. na zlecenie m.st. Warszawy zostało przeprowadzone przez PBS Sp. z o.o. na grupie
6.000 gospodarstw domowych (z czego w 1.340 gospodarstwach mieszkała przynajmniej 1 osoba z nie
pełnosprawnością)

badanie

ilościowe dotyczące skali

i

struktury zjawiska

niepełnosprawności

w m.st. Warszawie. Z raportu 25 wynika mi. in.:
-

osoby z niepełnosprawnościami w Warszawie stanowią prawie 12% populacji mieszkańców
(68% kobiet i 32% mężczyzn),

-

osoby w wieku 16 lat i więcej stanowiły 10,9% badanej grupy, młodsi stanowili 1%,

-

odsetek osób z niepełnosprawnościami rośnie wraz z wiekiem, osiągając w grupie osób w wieku
60 - 70 lat 19% osób niepełnosprawnych prawnie i 42% osób niepełnosprawnych biologicznie i rośnie
w kolejnej grupie decylowej,

-

osoby z niepełnosprawnościami osiągają niższy poziom wykształcenia - wyższe ma tylko 15% bada
nej grupy,

-

większość osób z niepełnosprawnościami osiąga dochody na poziomie I-go kwintyla (plasują się
w 1/5 gospodarstw domowych osiągających najniższe dochody),

-

u 59% gospodarstw domowych z osobą/-ami niepełnosprawną/-nymi osiągany dochód „starcza na
wszystko” tylko dzięki oszczędnemu życiu; jedynie 24% gospodarstw nie musi martwić się wysoko
ścią dochodów,

-

potrzeby niezaspakajane z powodu braku wystarczających środków materialnych to:
S

zakup leków,

S

wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne lub do sanatorium,

■/

korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, np. ćwiczenia indywidualne, masaż,

•/

opłacenie badań diagnostycznych, np. USG, EKG albo wizyt lekarskich,

s

opłacanie pielęgniarki/opiekunki,

S

zakup sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego,

■s

zakup materiałów higienicznych, opatrunkowych26.

Skala niepełnosprawności oraz potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie dzielnicy nie została
dotychczas zdiagnozowana. Ośrodek posiada jedynie dane dotyczące osób korzystających z pomocy
społecznej, nie tylko w formie finansowej. Przeprowadzenie rzetelnej i pełnej diagnozy obszaru niepełno
sprawności na terenie dzielnicy wykracza poza możliwości finansowe i osobowe OPS, mogłoby być do
konane jedynie we współpracy z innymi jednostkami/organizacjami. Planowanie kompleksowych i ade
kwatnych działań na rzecz każdej grupy społecznej powinno mieć odniesienie do jej faktycznych potrzeb.
Niezależnie od braku profesjonalnej diagnozy, pracownicy socjalni oraz pozostali specjaliści na
bieżąco świadczą osobom z niepełnosprawnościami i/lub ich rodzinom pracę socjalną, poradnictwo spe
cjalistyczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, rzecznictwo i reprezentowanie interesu klienta
w instytucjach. Każda zgłoszona potrzeba pomocy finansowej jest rozpatrywana indywidualnie,
z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Przeprowadzono także teoretyczną analizę możliwości udzielania wsparcia osobom niepełno
sprawnym i ich rodzinom na poziomie dzielnicowym w odniesieniu do zapisów „Warszawskiego Progra
mu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020”27.

25Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie. Raport badawczy, Warszawa/Sopot 2018
http://politvkaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc/raport-dot-skali-i-strukturv-ziawiska-niepe-nosprawno-ci
2sTamże, str. 41
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Tabela nr 16. Wybrane działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Priorytet

Priorytet I
Wykorzystywanie wiedzy
na rzecz poprawy jakości
życia.
Tworzenie systemu in
formacji dla osób niepeł
nosprawnych i ich ro
dzin.

Priorytet III
Tworzenie dla osób
niepełnosprawnych
warunków
do uczestniczenia
w rynku pracy

Cel
Celi.
Diagnozowanie sytuacji
osób niepełnosprawnych
na potrzeby planowania
oferty usług.

Cel 2.
Tworzenie systemu
informacyjnego
o usługach dostępnych
dla osób niepełnospraw
nych oraz ich rodzin
i otoczenia.

Cel 1.
Zwiększanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy.
Cel 3.
Tworzenie systemu
współpracujących
ze sobą instytucji
zajmujących się
aktywizacją zawodową
osób niepełnosprawnych.
Cel 1.
Rozwijanie usług
wspierających dla osób
niepełnosprawnych.

Priorytet IV
Zapewnianie wsparcia
osobom
niepełnosprawnym
w społeczności lokalnej

Cel 4.
Kształtowanie postaw
sprzyjających integracji
osób niepełnosprawnych.

Cel 5.
Wspieranie
wspólnotowych
oddolnych inicjatyw
społecznych.

Działanie
Systematyczne diagnozowanie potrzeb, problemów
i możliwości osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów ujętych w Programie Działań.
Planowanie systemu usług na rzecz osób niepełnospraw
nych oraz ich otoczenia na podstawie wniosków
z diagnozy.
Stworzenie i prowadzenie ogólnodostępnej platformy infor
macyjnej dotyczącej aktualnej oferty Miasta i miejskich jed
nostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych i innych
instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dostarczanie informacji dotyczących świadczeń, uprawnień
i usług w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
a w szczególności wspieranie tworzenia
i doskonalenia serwisów internetowych tworzonych przez
organizacje pozarządowe.
Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w zakresie do
stępu do nowych technologii.
Doradztwo oraz szkolenia dla pracodawców w zakresie ob
sługi dofinansowania i refundacji kosztów zatrudnienia oraz
innych procedur związanych z zatrudnieniem osób niepeł
nosprawnych.
Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawo
dowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tworzenie partnerstwa instytucji publicznych i niepublicz
nych ukierunkowane na zapewnienie osobom niepełno
sprawnym udziału w rynku pracy.
Prowadzenie systemu wymiany informacji pomiędzy insty
tucjami rynku pracy, pomocy społecznej, szkołami i placów
kami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Opracowanie, wdrażanie i monitorowanie jednolitego stan
dardu usług na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczegól
ności takich usług, jak:
asystent osoby niepełnosprawnej, w tym asystent
ucznia niepełnosprawnego,
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowa
nych do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzie
ży i dorosłych w celu przełamywania stereotypów dotyczą
cych niepełnosprawności.
Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz rozwi
janie miejskich programów rekreacyjnych, sportowych i kul
turalnych, uwzględniających specyficzne potrzeby osób
z różnorodnymi niepełno sprawnościami.
Udostępnianie grupom zawiązanym z inicjatywy społecznej
i działającym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ro
dzin różnych form wsparcia niefinansowego.
Realizacja wspólnych przedsięwzięć (projektów) władz sa
morządowych, grup samopomocowych, organizacji poza
rządowych i innych działań z zakresu inicjatyw społecznych
na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczno
ścią lokalną.

27Warszawski Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020
https://politvkaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawski-proQraro-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnvch
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8. POMOC SPECJALISTYCZNA

8.1. Informacje ogólne.

Zespół ds. Wspierania Rodziny utworzony został w ramach Działu Pomocy i Integracji Społecznej
w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys
temie pieczy zastępczej. W założeniach ustawa główny nacisk kładzie na wzmocnienie działań profilak
tycznych oraz doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia dziecka w rodzinie oraz po
wrotu do rodziny biologicznej dziecka umieszczonego w innych formach opieki. Drugim ważnym zada
niem jest asysta rodzinna. Rola asystenta rodziny polega na systematycznym prowadzeniu pracy z rodzi
ną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W Zespole ds. Wspiera
nia Rodziny tut. OPS zatrudnieni byli:
- Konsultant - psycholog,
- dwóch Psychologów (w niepełnym wymiarze czasu pracy),
- Konsultant ds. doradztwa zawodowego,
- trzech Pracowników socjalnych, w tym jeden zajmujący się organizacją społeczności lokalnej (Koor
dynator Rembertowskiej Akademii Seniora),
- trzech Asystentów rodziny.
Podstawowe zadania Zespołu:
1) realizacja pomocy pozamaterialnej, w szczególności poprzez:
-

specjalistyczną diagnozę problemów występujących w środowiskach rodzinnych, opracowywanie
z klientem / rodziną planów pomocy oraz ich realizację;

-

pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla rodzin dysfunkcyjnych i będących w kryzysie, moty
wowanie do zmiany, w razie potrzeby kierowanie do specjalistycznych placówek;

-

prowadzenie zajęć grupowych (zajęcia psychoedukacyjne, grupy wsparcia) dla wybranych kate
gorii klientów;

-

prowadzenie poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) i pośrednictwa pracy
wśród mieszkańców m. st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Rembertów;

-

wspieranie rodziny zastępczej w wypełnianiu jej roli opiekuńczo - wychowawczej oraz współpra
cę z rodzicami biologicznymi w rozwiązywaniu ich problemów, mającą na celu powrót dziecka do
rodziny biologicznej;

-

wspieranie i animację współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i in
nymi instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej;

-

udział w pracach zespołów zadaniowych, projektowych oraz zespołów wielofunkcyjnych ds. kom
pleksowej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, w tym grup roboczych, o których mowa w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

-

pozyskiwanie, motywowanie i wspieranie wolontariuszy w ramach prowadzonego Klubu Wolonta
riusza;

-

przygotowywanie i realizację projektów badawczych i diagnostycznych, których celem jest rozpo
znanie potrzeb i problemów środowiska lokalnego;

-

inicjowanie, opracowywanie i realizację lokalnych programów społecznych wynikających z rozpo
znanych potrzeb;
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-

realizację zadań o zasięgu lokalnym z ramach realizacji krajowych, regionalnych i miejskich pro
gramów z zakresu polityki społecznej;

-

inicjowanie oraz udział w przygotowaniu i realizacji programów współfinansowanych ze środków
unijnych;

-

wydawanie zaświadczeń w zakresie udzielonej pomocy specjalistycznej.

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, w tym wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo - wychowawczych
w szczególności poprzez:
-

analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

-

wzmacnianie roli i funkcji rodziny;

-

rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny;

-

podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

-

pomoc w integracji rodziny;

-

przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

-

dążenie do reintegracji rodziny.

Do zadań Zastępcy Dyrektora, pełniącego w czasie reorganizacji funkcję koordynatora Zespołu
ds. Wspierania Rodziny, należała współpraca z Koordynatorem Pieczy Zastępczej Warszawskiego Cen
trum Pomocy Rodzinie. Celem współpracy było m. in. określenie bieżących form współpracy oraz - w ra
zie potrzeby - omawianie aktualnej sytuacji poszczególnych rodzin zastępczych. Ocenie podlegała także
bieżąca sytuacja wskazanych rodzin biologicznych pod kątem powrotu dzieci z rodzin zastępczych do
domu rodzinnego. W 2019 r. w dzielnicy Rembertów funkcjonowało 20 rodzin zastępczych sprawujących
opiekę nad 32 dziećmi. Niektóre z rodzin były objęte pomocą finansową i niefinansową (zasiłki celowe,
posiłki dla dzieci w szkole). Dzieci z rodzin zastępczych zostały również objęte akcjami typu „Pogotowie
św. Mikołaja”, „Szlachetna Paczka”. W rodzinach świadczona była szeroko rozumiana praca socjalna. Na
terenie dzielnicy funkcjonowały również dwa Rodzinne Domy Dziecka, w których było 35 dzieci.
Zespół ds. Wspierania Rodziny poza współpracą z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
współpracuje również z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z całego kraju. Celem tej współpracy
jest zmotywowanie rodzin biologicznych do nawiązania kontaktu z własnymi dziećmi, ale też wypracowa
nie poprawnych relacji z nimi. Dotyczy to sytuacji, kiedy powrót dzieci do domu rodzinnego z różnych po
wodów jest niemożliwy. Dzieci z tych rodzin przebywają w instytucjonalnej bądź rodzinnej pieczy zastęp
czej - zazwyczaj u babć i dziadków biologicznych czy rodzeństwa. Bywa, że rodzice tych dzieci od wielu
lat nie utrzymują z nimi kontaktów, często się przeprowadzają, zmieniają miejsca pracy. Osoby te, z racji
swojego trybu życia, unikają kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej. Kolejnym argumentem do unika
nia kontaktu z instytucjami pomocowymi rodziców biologicznych jest fakt konieczności ponoszenia od
płatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
Ze względu na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, w porozumieniu z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Rember
tów ustalono, że od 2012 r. poradnictwo psychologiczne i prawne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy
będzie prowadzone w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, zaś pomoc specjalistyczna w OPS będzie
świadczona głównie dla rodzin objętych pomocą i wsparciem Ośrodka.
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8.2. Praca asystenta rodziny.

Asystenci rodziny rozpoczęli pracę od czerwca 2012 r. W pracy z rodziną asystent rodziny ma za
zadanie świadczenie wyłącznie pozafinansowych form pomocy. Jego głównym celem we współpracy
z pracownikiem socjalnym i innymi specjalistami jest osiągnięcie przez rodzinę takiej stabilności życiowej,
która pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie i wychowanie dzieci.
Współpraca z asystentem wymaga zgody rodziny i następuje po dokładnej analizie sytuacji, na
wniosek pracownika socjalnego. Praca asystenta rodziny bez jej zgody może nastąpić tylko w przypadku
uzyskania postanowienia Sądu Rodzinnego ze wskazaniem objęcia rodziny taką formą pomocy.
W 2019 r. 20 rodzin (42 dzieci w rodzinach) było objętych wsparciem na podstawie postanowienia Sądu
Rodzinnego.
8.2.1. Obszar pracy asystenta rodziny.

1)

Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych:
-

rozpoznanie i określenie podstawowych problemów socjalnych (mieszkaniowych, materialnych,
prawnych i innych),

-

rozpoznanie sytuacji zdrowotnej (bilanse zdrowia i szczepienia, problemy wymagające diagnozy
medycznej),

-

pomoc w wyrobieniu dokumentów, pisaniu pism urzędowych,

-

pomoc wypełnianiu obowiązków na rzecz domu i rodziny (zachęcanie do dbałości o higienę oso
bistą, dbanie o porządek).

2) Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych:
-

wspomaganie w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych (praca na rzecz wzmacniania poczu
cia własnej wartości i sprawności),

-

kierowanie do różnych specjalistów zajmujących się terapią,

-

rozwijanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji,

-

planowanie i realizacja celów, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

-

rozwiązywanie problemów rodzinnych, małżeńskich czy wychowawczych,

-

rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym.

Asystent nie prowadzi terapii ani mediacji, jedynie motywuje członków rodziny do podjęcia terapii, do
udziału w zajęciach o charakterze psychoedukacyjnym i pomaga w uzyskaniu tego rodzaju pomocy.
3)

Pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu problemów z dziećmi:
-

edukacja i wspomaganie rodziców w rozwijaniu umiejętności związanych z opieką i wychowa
niem dziecka,

-

kontaktowanie się instytucjami, np. szkołą,

-

wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań małoletnich członków rodziny,

-

pokazywanie aktywnych form odpoczynku,

-

zachęcanie do korzystania z grupowych zajęć umiejętności wychowawczych, np. w ramach pro
gramu „Dobry Rodzic Dobry Start”.

4)

Rozwijanie umiejętności społecznych i wspieranie aktywności społecznej rodzin:
-

pomoc w załagodzeniu konfliktów między otoczeniem a klientem,
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-

pomoc w utrzymaniu dobrych relacji interpersonalnych,

-

motywowanie i wspieranie członków rodziny w rozszerzeniu kontaktów społecznych.

5) Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
-

motywowanie do aktywności zawodowej i do kontynuacji nauki (przełamywanie kompleksów
i uprzedzeń),

-

zachęcanie do konsultacji z doradcą zawodowym.

6) Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej:
-

zachęcanie do poszukiwania pracy, a także motywowanie w pierwszych miesiącach pracy,

-

wspomaganie w radzeniu sobie z problemami, rozwijaniu odporności na niepowodzenia oraz
umiejętności uczenia się na próbach i błędach.
Asystent prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, która opiera się m. in. na ustaleniu

planu pracy. Plan pracy ustalany jest wspólnie z rodziną i podlega cyklicznemu podsumowywaniu (w ra
mach potrzeb rodziny wprowadzane są do planu pracy zmiany). Po zakończeniu pracy w danej rodzinie
asystent monitoruje jej funkcjonowanie.
8.2.2. Charakterystyka rodzin objętych pomocą w formie asysty rodzinnej.

W 2019 r. asystą rodzinną objętych było łącznie 40 rodzin (68 osób dorosłych i 87 dzieci), w któ
rych występują co najmniej dwie przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których sytuacja
materialno - bytowa znacznie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie i pełnienie przez jej członków ról spo
łecznych, przez co istnieje zagrożenie wykluczeniem społecznym. 40% rodzin objętych tą formą wsparcia
to samotni rodzice, 15 rodzin to rodziny wielodzietne, 72,5% rodzin objętych asystą rodzinną to rodziny
z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. W 2019 r. dziewięcioro dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo wychowawczych, a praca polegała na stworzeniu warunków do powrotu małoletnich do rodziny biologicz
nej. Trzy rodziny objęte są asystą rodziny od 2012 r. Asystenci rodziny odbyli łącznie 966 spotkań z ro
dzinami w środowisku.
Tabela nr 17. Czas pracy asystenta z rodziną.

Asystenci rodziny

3

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny

20

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny na dzień 31.12.2019 r. z tego:

31

do 3 miesięcy

1

powyżej 3 do 12 miesięcy

3

powyżej 1 roku

27

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną (średnia w miesiącach)

36

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym:

3
ze względu na osiągnięcie celów

3

ze względu na zaprzestanie współpracy
przez rodzinę

0

ze względu na brak efektów

0

ze względu na zmianę metody pracy

0

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny w całym 2019 r.

40
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Tabela nr 18. Charakterystyka rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.

Ilość dzieci w rodzinie

Samotni rodzice
Rodzina pełna
24

matki

ojcowie

1

2

3

4

5

6

15

1

9

15

6

5

2

0

8.2.3. Szczegółowe działania podjęte bezpośrednio z rodzinami oraz na ich rzecz.
-

Systematyczne spotkania (1 raz w tygodniu bądź częściej, w zależności od sytuacji), podczas których
prowadzone były rozmowy głównie na temat bieżących problemów, sposobów ich rozwiązania, pla
nów i działań na przyszłość. Równolegle omawiano sprawy związane z wychowywaniem dzieci,
m. in. o potrzebach wynikających z faz rozwoju, trudnościach szkolnych, postępach w nauce; możli
wościach otrzymania wsparcia w formie douczania przez wolontariuszy, skorzystania zajęć wyrów
nawczych w szkole, oferty tut. oddziału TPD oraz Ośrodka Socjoterapeutycznego mieszczącego się
przy ul. Azaliowej 17 w Marysinie Wawerskim (32 rodziny).

-

Pomoc w uzyskiwaniu dokumentów, zaświadczeń, pisaniu pism urzędowych, w tym do ZUS, US, są
dów, wierzycieli, urzędów dzielnic m. st. Warszawy itp. Wspieranie w dopełnianiu formalności zwią
zanych z uzyskaniem świadczeń finansowych, ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy niematerialnej
z tut. OPS, świadczeń socjalnych ze szkół, świadczeń rodzinnych na dzieci. Towarzyszenie w kontak
tach z instytucjami, służbami, organizacjami na terenie dzielnicy Rembertów jak i - w miarę potrzeb m. st. Warszawy (29 rodzin).

-

Stały kontakt (z lub za zgodą rodzica/rodziców) z pracownikami żłobka (4 rodziny), przedszkoli
(10 rodzin). Omawianie rozwoju dzieci, analizowanie na bieżąco sukcesów i trudności, z jakimi się
borykają w placówkach.

-

Stały kontakt z pedagogami szkolnymi/wychowawcami (w sprawie 16 uczniów). Współpraca w zakre
sie monitorowania postępów w szkole oraz wspólne działania mające na celu pomoc w rozwiązywa
niu trudności szkolnych, w tym m. in. ustalanie dodatkowych zajęć korekcyjnych (8 dzieci).

-

Pomoc w zorganizowaniu podręczników szkolnych (1 rodzina).

-

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wesołej, w wyniku której zostały wydane
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (7 dzieci). Ustalenie zajęć logopedycznych
(9 dzieci). Asystenci towarzyszyli 15 razy podczas wizyt rodziców w poradni psychologiczno - peda
gogicznej.

-

Kontakt z kuratorem sądowym - zawodowym, społecznym. Omawianie w miarę potrzeb sytuacji ro
dzin i ich funkcjonowania, ustalenie wspólnych działań na rzecz rodzin pozostających pod opieką
asystenta (24 rodziny).

-

W 2019 r. odbyły się 32 konsultacje lekarskie z dziećmi, podczas których towarzyszyli asystenci
(14 rodzin). Konsultacje lekarskie dotyczyły diagnostyki i leczenia okulistycznego, ortopedycznego,
psychiatrycznego, neurologicznego oraz rehabilitacji narządu ruchu. 27 dzieci pozostawało pod opie
ką lekarzy specjalistów (kardiologa, endokrynologa, laryngologa, diabetologa, psychiatry, onkologa,
neurologa, okulisty, ortodonty, ginekologa dziecięcego). 3 dzieci uczęszczało na systematyczne spo
tkania z psychologiem. Rodziny były na bieżąco informowane na temat szczepień ochronnych i bilan
sów zdrowia.
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-

Dorośli beneficjenci byli systematycznie motywowani do leczenia, do badań profilaktycznych, do od
bywania zabiegów planowanych (16 osób). Asystenci towarzyszyli w wizytach u lekarzy specjalistów:
kardiologa, psychiatry i neurologa (5 rodzin).

-

Asystent towarzyszył w spotkaniach z prawnikiem (13 rodzin).

-

Wspólnie z klientami odbyły się spotkania z Burmistrzem Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,
z Naczelnikiem Wydziału Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie
zadłużenia lokali i możliwości podpisania ugody (6 rodzin). Przeprowadzono rozmowy z administracją
Wydziału Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy i innymi administratorami
budynków prywatnych w sprawie polepszenia warunków lokalowych (4 rodzin). W przypadku 3 rodzin
podpisano ugodę na spłatę zobowiązań czynszowych, 4 rodziny złożyły wniosek o lokal socjalny.

-

Klientom (2 osoby) zaproponowano podjęcie zatrudnienia w pracach społecznie użytecznych. Towa
rzyszono w działaniach zmierzających do uzyskania zatrudnienia (3 osoby).

-

W listopadzie 2019 r. wytypowano 72 dzieci do akcji „Pogotowie Świętego Mikołaja”, organizowanej
przez Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio; wytypowano 6 rodzin do pomocy rzeczowej w ra
mach akcji „Szlachetna Paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie „Wiosna”.

-

Pomagano w określeniu i wyszukaniu odpowiednich mebli, sprzętu gospodarstwa domowego dla ro
dzin w ramach pomocy rzeczowej od darczyńców (5 rodzin) - klienci otrzymali m. in. meble (szafę,
łóżko piętrowe, biurka, krzesła, tapczan, fotele rozkładane).

-

W roku 2019 r. prowadzono z 7 osobami rozmowy pod kątem skierowania na psychoterapię dosto
sowaną do indywidualnych potrzeb. 3 osoby rozpoczęły indywidualną psychoterapię.

-

Wszystkim klientom, którzy wyrazili taką potrzebę (33 rodziny) udzielano wsparcia psychologicznego.
Przeprowadzano z nimi, a także z niektórymi członkami rodzin, szereg rozmów m. in. na tematy doty
czące przeżywanych trudności, problemów wychowawczych, planów na przyszłość, własnych ograni
czeń, deficytów oraz możliwości.

-

Asystent towarzyszył rodzinom w czasie kontaktu z pracownikami placówek oświatowych, pogotowia
opiekuńczego czy też domów dziecka oraz mobilizował do aktywnej współpracy z osobami tam za
trudnionymi; wspierał również w kontaktach z pracownikami innych instytucji (straż miejsca, sąd, poli
cja) w ramach bieżących potrzeb (5 rodzin). Asystenci uczestniczyli w 3 spotkaniach ds. oceny i za
sadności pobytu dziecka w placówce. Wspierano i towarzyszono podopiecznym podczas spraw
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15 A oraz
w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. Solidarności 127 (15 osób). Asystenci rodziny brali udział
w rozprawach sądowych, które dotyczyły przesłuchania jako świadka w sprawie o ograniczenie wła
dzy rodzicielskiej (4 rodziny).

Główne rezultaty pracy asystenta rodziny osiągnięte w obszarach określonych w Standardzie świadcze
nia asysty rodzinnej w m. st. Warszawie przedstawia Tabela nr 19.
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Tabela nr 19. Główne rezultaty pracy asystenta rodziny osiągnięte w obszarach określonych w Standardzie świadczenia asysty ro
dzinnej w m. st. Warszawie.
Pomoc we
wzmacnianiu
i wzbudzeniu
motywacji człon
ków rodziny do
rozwiązywania
problemów i re
alizacji celów

Pomoc
w rozwiązaniu
podstawowych
problemów
socjalnych
i zdrowotnych

Klienci osiągają
Klienci składają
wiedzę na temat
wnioski i poda
swoich proble
nia do instytucji,
mów oraz ich
m. in. o przydział
źródła. Ustalają
lokalu socjalne
cele i plan dzia
go lub komunal
łań ukierunko
nego, o pomoc
wany na rzecz
w remoncie po
poprawy sytuacji siadanego loka
rodzinnej, osobi
lu, o rozłożenie
stej, zawodowej, na raty zadłużeń
zdrowotnej oraz
z tytułu opłat
mieszkaniowej.
czynszowych
Korzystają
i innych (zużycia
z oferty tut. OPS
energii elek
(m.in. doradca
trycznej, gazu,
zawodowy, psy wywozu nieczy
cholog, zajęcia
stości). Klienci
grupowe dla ma samodzielnie lub
tek z dziećmi).
z pomocą asy
Nabywają wie
stenta rodziny
dzę na temat
umawiają wizyty
własnych ogra u lekarzy specja
niczeń oraz
listów, odbywają
możliwości,
konsultacje
a także jak
z dziećmi
i gdzie załatwiać
w POZ i PP-P,
różne sprawy.
podejmują tera
Rozpoczynają
pie dostosowane
leczenie, konsul
do indywidual
tacje i współpra
nych potrzeb.
cę ze specjali
Klienci stabilizu
stami z różnych ją swoją sytuację
instytucji pomo
ekonomiczną
poprzez uzyski
cowych (oświa
towych, inter
wanie alimen
wencyjnych, ze
tów, świadczeń
służbą zdrowia).
rodzinnych oraz
wyprawek szkol
nych.

Wsparcie
w rozwiązaniu
dominujących
problemów psy
chologicznych
u członków ro
dziny

Pomoc
w rozwijaniu
umiejętności
wychowawczych
rodziców
i rozwiązywaniu
problemów
z dziećmi

Klienci uczestni
W tut. OPS
klienci odbywają
czą w spotka
spotkania z psy niach na terenie
chologiem.
placówek oświa
Uczestniczą
towych.
w zajęciach
W tut. OPS
i konsultacjach
klienci biorą
organizowanych
udział w zaję
ciach dla matek
przez psycholo
gów i terapeutów z małymi dziećmi
w wieku 0-3 lata
PIK w Urzędzie
Dzielnicy. Ko
"Maluszkowo".
Korzystają
rzystają z oferty
pomocowej
z oferty zajęć
w poradniach le
i konsultacji
w poradniach
czenia uzależ
nień.
psychologicznopedagogicznych.
Klienci odbywają
także konsulta
cje ze specjali
stami pracują
cymi w świetlicy
TPD.

Rozwijanie
umiejętności
społecznych
i wspieranie
aktywności
społecznej
rodzin

Klienci korzysta
ją z oferty zajęć
i warsztatów or
ganizowanych
przez tut. OPS
i PIK. Dwa razy
w roku uczestni
czą w imprezach
plenerowych [fe
stynach] organi
zowanych przez
Urząd Dzielnicy.
Co roku,
w grudniu za
praszani są na
spotkania wigilij
ne organizowa
ne przez
tut. OPS. Dodat
kowo klienci są
motywowani do
aktywnego spę
dzania czasu
z dziećmi na
placach zabaw,
spacerach
i wspólnych wy
cieczkach rowe
rowych.

Motywowanie do
podnoszenia
poziomu
wykształcenia
i kwalifikacji
zawodowych

Klienci są moty
wowani do pod
noszenia pozio
mu wykształce
nia i kwalifikacji
zawodowych.
Otrzymują in
formacje o ko
rzyściach wyni
kających z wy
kształcenia ade
kwatnego do in
dywidualnych
możliwości.
Otrzymują in
formacje, gdzie
szukać ofert
bezpłatnych
szkoleń, adresy
instytucji zajmu
jących się orga
nizacją szkoleń.

Pomoc
w poszukiwaniu
i podejmowaniu
pracy
zarobkowej

Klienci samo
dzielnie lub
z pomocą asy
stenta poszukują
ofert zatrudnie
nia, są zachęca
ni do wizyt
w Urzędzie Pra
cy w celu odby
cia konsultacji
z doradcą zawo
dowym, poszu
kiwania kursów
zawodowych
oraz ofert pracy.
W tut. OPS
otrzymują po
moc w postaci
konsultacji
ze specjalistą
ds. doradztwa
zawodowego,
a także pomoc
w redagowaniu
CV i listów mo
tywacyjnych.
Klienci biorą
udział w Targach
Pracy, Giełdzie
Pracy oraz
w programie
PSU.

8.3. Pomoc psychologiczna.

8.3.1. Konsultacje psychologiczne.
Spośród osób korzystających z konsultacji psychologicznych w 2019 r. największą część stano
wiły osoby w wieku 25 - 59 lat, podobnie jak w 2018 r. Osoby młodsze, poniżej 14 roku życia i w prze
dziale wiekowym 14-18 lat, stanowią najmniej liczną grupę klientów.
W 2019 r. psycholodzy udzielili 388 konsultacji dla 76 osób. Z konsultacji skorzystały osoby
z powodu występowania jednego lub więcej problemów. Praca w środowisku kierowana była do osób
niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Tabela nr 20. Konsultacje i porady psychologiczne.

Kategorie
wiekowe

Konsultacje
i porady

W siedzibie
OPS

W
środowisku

Rembertów

Inna
dzielnica

< 14

23

23

0

23

0

14-18

14

14

0

14

0

19-24

14

14

0

13

1

25-59

309

294

15

308

1

>60

28

28

0

28

0

Ogółem

388

373

15

386

2

Tabela nr 21. Osoby korzystające z konsultacji i porad psychologicznych wg pici i wieku.

Wiek
RAZEM

Płeć
< 14

14-18

19-24

25-59

>60

K

3

2

2

45

11

64

M

0

1

1

7

4

13

RAZEM

3

3

3

52

15

76

Tabela nr 22. Problemy zgłaszane do psychologa.

Zgłaszany przez klienta problem

Liczba osób

własnego uzależnienia / szkodliwego używania alkoholu

6

własnego uzależnienia / szkodliwego używania narkotyków

2

nadużywania / uzależnienia od alkoholu / narkotyków przez bliską osobę

4

doznawania przemocy w rodzinie

11

problemy w kontaktach interpersonalnych

8

kłopotów w relacjach małżeńskich

15

trudności wychowawczych

21

depresji, nerwic

11

trudności emocjonalnych

13

zaburzeń lękowych

5

kłopotów w rodzinie

27

schizofrenii

1

niepełnosprawności

2

zaburzenia osobowości

2

DDA/DDD

6

ADHD/zaburzeń zachowania

1

fobii szkolnej

1

problemów szkolnych

2

Inne zgłaszane problemy to: ubóstwo, poczucie osamotnienia, problemy wynikające z trudnej sy
tuacji mieszkaniowej, problemy finansowe, etc. Wiele z osób zgłaszało więcej niż jeden problem.
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Liczba osób motywowanych do podjęcia leczenia/kierowanych do specjalistycznych placówek lub
innych specjalistów - 55 - w tym:
-

Centrum Odwykowe, ul. Zgierska 18 A - 3osoby,

-

Centrum Odwykowe, ul. Jagiellońska 34-4 osoby,

-

Policja Rembertów - 2 osoby,

-

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorow
ska 4 -1 osoba,

-

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w OPS - 2 osoby,

-

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w dzielnicy Wesoła - 2 osoby,

-

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ASZW (psychiatra) - 6 osób,

-

POMOST. Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 1 osoba,

-

Stowarzyszenie OPTA (warsztaty dla rodziców w sytuacji konfliktowej) - 2 osoby,

-

Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii MOP, ul. Boryszewska 4-3 osoby/rodziny,

-

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer - 7osób,

-

PIK (prawnik) - 11 osób,

-

PIK (psycholog) - 7 osób,

-

Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę" ul. Walecznych 59-2 osoby,

-

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kickiego 24-2 osoby.

Niektóre osoby były kierowane w więcej niż jedno miejsce.

8.3.2. Współpraca z przedstawicielami innych działów / instytucji.

Pomoc interdyscyplinarna, tzn. świadczona przez psychologa oraz przedstawicieli innych instytu
cji (w tym Działu) w 2019 r:
-

Psycholog + pracownik socjalny + policja + kurator - 2 rodziny,

-

Psycholog + pracownik socjalny + asystent rodziny + kurator - 2 rodziny,

-

Psycholog + pracownik socjalny + doradca zawodowy - 1 rodzina,

-

Psycholog + pracownik socjalny - 12 rodzin,

-

Psycholog + asystent rodziny - 9 rodzin,

-

Psycholog + asystent rodziny + pracownik socjalny - 2 rodziny.

Do konsultacji psychologicznych w 2019 r. osoby były kierowane przez:
-

pracownika socjalnego - 10 osób,

-

asystenta rodziny - 10 osób,

-

kurator - 1 osoba,

-

Policja - 1 osoba,

-

Dyrektor OPS - 2.
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8.3.3. Działania edukacyjno - informacyjne.

- Psychoedukacja prowadzona w trakcie konsultacji psychologicznych dotycząca uzależnienia od sub
stancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, współuzależnienia, przemocy domowej,
chorób i zaburzeń psychicznych (depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe), rozwoju dziecka;
- Dystrybucja ulotek i broszurek oraz innych materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących al
koholu, narkotyków, przemocy;
- Udzielanie informacji na temat placówek (instytucji) udzielających pomocy: punkty prawne, szpitale,
poradnie psychologiczne, ośrodki terapeutyczne, domy pomocy etc.;

8.3.4. Inne działania psychologów.

-

Prowadzenie dokumentacji udzielanych konsultacji, wystawianie zaświadczeń dla klientów;

-

Udział w superwizjach organizowanych przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” w siedzibie OPS;

-

Udział w comiesięcznych spotkaniach monitorujących Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia
Małych Dzieci „Dobry Rodzic - Dobry Start” w „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”, ul. Walecznych 59;

-

Prowadzenie zajęć „Maluszkowo” dla rodziców i dzieci (od stycznia do grudnia 2019 r. 20 spotkań);

-

koordynacja akcji „Pogotowie św. Mikołaja” z ramienia OPS przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Rembertów Bezpośrednio (od 29 października do 20 grudnia 2019 r.);

-

Udział w festynach i piknikach, organizowanych na terenie dzielnicy Rembertów („Święto Remberto
wa w dniu 9 czerwca 2019 r. oraz „Bądźmy bliżej siebie” w dniu 5 października 2019 r.). W ramach
ww. akcji pomoc psychologów polegała na:
■S

przygotowaniu i dystrybucji ulotek oraz materiałów informacyjnych dotyczących oferty OPS (zaję
cia „Maluszkowo”, warsztaty umiejętności wychowawczych) i instytucji współpracujących;

S

przygotowaniu i prowadzeniu animacji, zabaw i konkursów dla dzieci w trakcie trwania festynów;

-

Praca w ramach procedury NK, w tym koordynacja grup roboczych;

-

Zorganizowanie wykładu „Trening pamięci” w ramach Dnia Otwartego DDP 26 czerwca 2019 r. dla
7 osób;

-

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego DDP w dniu 26 czerwca 2019 r.;

-

Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora „Trening pamię
ci” dla dwóch grup. Od stycznia do maja odbyło się 9 zajęć (trwających 1 godzinę zegarową) w na
stępujących terminach: 11 stycznia, 18 stycznia, 22 lutego, 1 marca, 8 marca, 29 marca, 5 kwietnia,
17 maja, 31 maja. Łącznie ze wszystkich warsztatów skorzystało 29 osób.

-

Pisanie, opracowywanie wniosku oraz koordynacja projektu „W rodzinie siła!” współfinansowanego ze
środków unijnych;

-

Przygotowanie artykułu do Gazety Rembertowskiej „Pomoc Psychologiczna w OPS Rembertów”;

-

Współkoordynowanie wolontariatu na terenie OPS;

-

Udział w Festiwalu Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” w dniu 7 czerwca 2019 r.;

-

Współorganizowanie wraz z RAS „Przedświątecznych Dni Otwartych w OPS Dzielnicy Rembertów”
w dniach 9 i 10 grudnia 2019 r.
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8.4. Program „Dobry Rodzic - Dobry Start”.

Program „Dobry Rodzic - Dobry Start” jest pierwszym w Polsce programem profilaktyki krzywdze
nia matych dzieci, którego inicjatorem i głównym realizatorem jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. Po
czątkowo obejmował ofertą wsparcia rodziny spodziewające się dziecka oraz rodzin z dzieckiem do lat 3.
Aktualnie część oferty programowej skierowana jest do rodziców z dziećmi z grupy od 0 do 6 lat, zwłasz
cza do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdze
nia. Program „Dobry Rodzic - Dobry Start” powstał z silnej wiary w to, że przemoc można powstrzymać,
zanim się narodzi - edukując, wspierając i pokazując rodzicom, jak opiekować się dziećmi, jak je wycho
wywać bez użycia przemocy.
Rolą współpracujących ze sobą instytucji jest przede wszystkim podejmowanie działań edukacyj
nych wśród rodziców dzieci w wieku 0-3 oraz osób spodziewających się dziecka, a także wspieranie ich
w roli rodziców. Pracownicy współpracujących instytucji mają za zadanie zachęcać rodziców do udziału
w programie oraz wręczać im pakiety edukacyjne (rozpowszechniane także przez Wydział Spraw Spo
łecznych i Zdrowia). Uczestnicy są na bieżąco informowani o warsztatach i programach realizowanych
w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” oraz innych instytucjach, a także zachęcani do ich aktywnego udziału.
Powyższe działania skierowane są zarówno do osób, które uczestniczą w programie od zeszłego roku,
jak też nowych. Po przystąpieniu do programu wsparciem obejmowani są wszyscy członkowie rodziny.
W ramach programu „Dobry Rodzic - Dobry Start” realizowanego w tut. OPS w okresie od
stycznia do grudnia 2019 r., dwa razy w miesiącu (łącznie 20 spotkań), odbywały się zajęcia dla rodziców
z dziećmi „Maluszkowo”. Zajęcia skierowane były nie tylko do klientów OPS, ale również do innych
mieszkańców dzielnicy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a udział w nich był dobrowolny.
Średnio w zajęciach udział brało 10 rodziców wraz z dziećmi. Znaczna część uczestników nie korzystała
z pomocy finansowej tut. OPS. Zajęcia były adresowane do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Spo
tkania w „Maluszkowie” to przede wszystkim czas wspólnych zabaw rodzica z dzieckiem, dzięki któremu
wzmocnieniu ulega istotna dla rozwoju malucha więź z dorosłym. Poprzez zajęcia w „Maluszkowie” rodzi
ce uczą się jak przyjemnie i pożytecznie można spędzać czas ze swoim dzieckiem oraz dowiadują się jak
odczytywać potrzeby dziecka i odpowiadać na nie. Dzięki udziałowi w zajęciach rodzice mieli możliwość
poznania ciekawych sposobów spędzania czasu z dzieckiem czy nauczyli się wykorzystywać do zabawy
przedmioty codziennego użytku, takie jak np. plastikowe butelki, opakowania po jogurtach, nakrętki, pa
tyczki, kamyki, groch, makaron etc. Zbudowanie dobrej relacji z dzieckiem odbywało się głównie poprzez
zabawę. To dzięki niej dziecko zdobywało nowe doświadczenia, uczyło się rozwiązywać problemy, testo
wać rozmaite pomysły i rozwijać wyobraźnię. Zabawa z rodzicem poszerzała słownictwo dziecka, dzięki
czemu uczyło się ono komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby. Poprzez zabawę dzieci uczyły się
współpracy, dzielenia się z innymi, przestrzegania zasad. Wspólny czas z maluchem był także okazją do
poznawania kształtów, kolorów, ćwiczenia koordynacji i sprawności manualnej. Poza tym zabawa to
przede wszystkim możliwość zbudowania bliskiej relacji dziecka z rodzicem. Poprzez wspólnie spędzony
czas, dotyk, okazanie zainteresowania kształtuje się u dziecka wzór pozytywnej relacji z opiekunem. Wy
tworzona wówczas więź wpływa na zachowanie dziecka w późniejszym dorosłym życiu, bo dzięki niej dostaje ono informacje o tym, jak nawiązywać relacje z innymi ludźmi czy jak dbać o swoje potrzeby. Dobra,
bliska relacja z rodzicem wpływa na budowanie poczucia własnej wartości dziecka i pozytywnego obrazu
siebie.
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W dniach 9 i 10 grudnia

2019 r. zostały zorganizowane „Przedświąteczne Dni Otwarte

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów”. Była to udana próba połączenia 2 środowisk:
słuchaczy RAS i pensjonariuszy DDP oraz rodziców z dziećmi do 3 r. ż., uczestników „Maluszkowa”.
Podczas pierwszego dnia otwartego seniorzy wraz z maluszkami i ich mamami piekli i dekorowali pierniki,
przygotowywali wigilijne potrawy oraz proste ozdoby na choinkę wykonane własnoręcznie (łańcuchy
i bombki). Drugi dzień to wspólne świętowanie i konsumowanie potraw i słodkości przygotowanych dzień
wcześniej, ubieranie choinki bombkami i łańcuchami przygotowanymi na zajęciach plastycznych, kolędo
wanie oraz wizyta Świętego Mikołaja, który najmłodszym uczestnikom spotkania wręczył prezenty. Nie
bez znaczenia jest tu pomoc FDDS (a szczególnie Pani Anny Żardeckiej), która rokrocznie pomaga w or
ganizacji prezentów dla dzieci uczestniczących w zajęciach „Maluszkowo”.
Realizacja programu „Dobry Rodzic - Dobry Start” na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. War
szawy została wskazana jako przykład współpracy interdyscyplinarnej w ochronie dziecka w ramach Lo
kalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci w Warszawie podczas IX Ogólnopolskiej Konfe
rencji „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła się 8 kwietnia 2016 r.
w Warszawie.

8.5. Działania na rzecz osób bezrobotnych.

8.5.1. Informacje ogólne.

Wg Raportu Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2019 r. z dzielnicy Rembertów jako osoby bezro
botne zarejestrowanych było247 osób (http://warszawa.praca.gov.pl/raporty-urzedu), co potwierdza ten
dencję spadkową z poprzednich lat.
Wykres nr 4. Dynamika zmian liczby osób bezrobotnych w dzielnicy w latach 2002 - 201926

Stan na dzień

28Dane z Raportów Urzędu Pracy m. st. Warszawy: http://warszawa.praca.gov.pl/raporty-urzedu
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Dynamika spadku jest jednak mniejsza niż w latach 2013 -2018. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest sta
bilizująca się sytuacja na polskim rynku pracy z lat 2013 - 2015, gdy stopa bezrobocia29spadła poniżej
8% i wzrosła aktywność zawodowa30. Dane gromadzone przez Urząd Pracy m. st. Warszawy potwierdza
ją spadek stopy bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat31:

8.5.2. Pośrednictwo pracy.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek nie świadczył bezpośrednio usług związanych z pośrednic
twem pracy. Działania mające charakter wspierający koncentrowały się głownie na przekazywaniu ofert
pracy wpływających do Ośrodka, kierowanie do ośrodków i organizacji specjalizujących się w pośrednic
twie pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielaniu wsparcia klientom, którzy w związku ze swoją sy
tuacja życiową nie mieli dostępu do ogłoszeń zamieszczanych w Internecie oraz w prasie codziennej.
Dostęp do usług(telefon), informacji i baz danych (prasa i lnternet).Osoby korzystające z tego rodzaju
wsparcia to głównie klienci Ośrodka, których sytuacja finansowa uniemożliwia korzystanie z własnych te
lefonów i pozostają bez dostępu do internetu.
8.5.3. Poradnictwo zawodowe - porady i konsultacje indywidualne.

Konsultant ds. doradztwa zawodowego prowadził porady i konsultacje indywidualne z osobami
bezrobotnymi. Celem konsultacji było zmotywowanie osoby bezrobotnej do poszukiwania pracy, pomoc
w pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, a także udzielenie niezbędnego wsparcia na
rzędziowego, które ułatwi poruszanie się po rynku pracy. W ramach pracy z klientem realizowane były
również indywidualne spotkania wprowadzające do podstaw obsługi Internetu i komputera oraz pisania
CV i listu motywacyjnego. W ramach wsparcia realizowanego dla mieszkańców dzielnicy niebędących
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się konsultacje związane z wyborem szkoły, kursu
Stopa bezrobocia - miara bezrobocia, którą obliczamy jako procent udziału bezrobotnych w ilości ludności czynnej zawodowo
(w stan osób aktywnych zawodowo wliczamy osoby pracujące oraz bezrobotne), Encyklopedia Zarządzania
https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_bezrobocia
30 Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa: Rada Monitoringu
Społecznego 2015, s. 17, http://ce.vizja.pI/en/issues/volume/9/issue/4
31Dane z Raportów Urzędu Pracy m. st. Warszawy: http://warszawa.praca.gov.pl/raporty-urzedu
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i określeniem ścieżki edukacyjnej a także spotkania, których celem było przebranżowienie, założenie
działalności gospodarczej i zmiana pracy.
Tabela nr 23. Porady / informacje / konsultacje indywidualne w 2019 r.

Porady / informacje / konsultacje

Liczba porad / informacji / konsultacji indywidualnych
Liczba osób korzystających z porad / informacji / konsultacji indywi
dualnych, w tym:
Kobiety

78

Mężczyźni

21

33
12

Tabela nr 24. Porady / informacje/konsultacje indywidualne - podział wiekowy.

Osoby, którym udzielono porad / informacji
do 25 roku życia

między 25 a 50 rokiem życia

powyżej 50 roku życia

2

11

20

Większość osób korzystających z porad i konsultacji stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Z obserwacji
w trakcie spotkań indywidualnych wynika, że druga grupa to osoby pozostające bez zatrudnienia krótko
trwale, które szybko powracają na rynek pracy albo z uwagi na stan zdrowia poszukują prac dorywczych.

8.5.4. Projekt prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez tut. OPS od 1 lipca 2011 r. Prace społecznie
użyteczne stanowią instrument aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych. Zgodnie z art. 2
ust. 1 pkt 23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Prace społecznie użyteczne/’ to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub insty
tucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej”. Prace spo
łecznie użyteczne stanowią szansę dla osób długotrwale bezrobotnych na przywrócenie ich na rynek pra
cy i minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia m.in. poprzez rozwijanie zaradności życiowej,
zwiększenie możliwości nawiązywania kontaktów społecznych, spowodowanie zmiany teraźniejszego
stylu życia, pokonywanie barier psychologiczno - społecznych.
W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób. Działanie realizowane było od kwietnia do
grudnia. Dwie osoby w trakcie realizacji prac społecznie użytecznych otrzymały propozycje pracy i podję
ły zatrudnienie. Jedna osoba uzyskała wiek emerytalny. Stanowiska do prac społecznie użytecznych
przygotowane zostały w następujących miejscach: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st.
Warszawy (2 stanowiska), Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (3 stanowiska), LI Liceum Ogól
nokształcące im. Tadeusza Kościuszki (1 stanowisko).

8.5.5. Nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne.

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wykonywane są kary
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawie-
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dliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r. Nr 98 poz. 634).
W 2019 r. z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Po
łudnie w Warszawie, ul. Terespolska 15a, do tut. OPS zostało skierowanych siedem osób w ramach ka
ry ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecz
ne. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza szkolenie z zakresu BHP, ustala harmonogram pracy
skazanych, zgodny z wyrokiem Sądu, jak również określa czas, miejsce i rodzaj pracy. Skazani wykony
wali głównie prace porządkowo - gospodarcze. Wobec skierowanych do tut. Ośrodka osób Sąd orzekł
obowiązek wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne od 5 do 12 miesięcy w wymia
rze od 20 do 30 godzin miesięcznie. W 2019 r. wypracowano łącznie 587 godzin na cele społeczne.

8.5.6. Inne działania, w których uczestniczył konsultant ds. doradztwa zawodowego.

-

Współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych (m. in. Fundacja Integracja) - pozyskiwanie i wymiana informacji na temat usług
poszczególnych instytucji, jak również współpraca na rzecz wspólnych klientów;

-

Współpraca z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w zakresie profilakty
ki bezrobocia, wymiana informacji nt. usług itp.;

-

Współpraca z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;

-

Współpraca z pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej na rzecz wspólnych klientów.

8.6. Organizowanie Społeczności Lokalnej [OSL].
8.6.1. Informacje ogólne32.

Stworzony na początku lat 90. model pomocy społecznej, koncentrujący się głównie na finanso
wym wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie przynosi zadowalających rezultatów.
Warunkiem skuteczności pomocy społecznej jest aktywizacja mieszkańców, by nauczyli się brać swoje
sprawy w swoje ręce, przy finansowym wsparciu osób i grup, które tego potrzebują. Konieczne jest pro
wadzenie działań aktywizujących i usamodzielniających, pomagających osobom wykluczonym na nowo
włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej, skie
rowany nie tylko do instytucji pomocy społecznej, ale do wszystkich instytucji i organizacji, które działają
na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Model Organizowania Społeczności Lokalnej:
-

został przygotowany w oparciu o doświadczenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i In
stytutu Spraw Publicznych,

-

odpowiada założeniom ustaw i dokumentów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej,

-

zakłada, że pomoc marginalizowanym osobom i rodzinom musi opierać się na zmianie w lokalnych
społecznościach, w których te osoby funkcjonują,

-

zakłada zmianę w strukturze organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej,

32http://www.osl.orq.pl/osl/
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-

zakłada włączenie nowego podejścia do dokumentów strategicznych na poziomie gminy,

-

zakłada wypracowanie zmian w prawie regulującym funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej,

-

zakłada nową rolę pracownika socjalnego: Organizatora Społeczności Lokalnej - osoby, która jest
jednocześnie animatorem, mediatorem i politykiem społecznym.

Organizator Społeczności Lokalnej:
-

pracuje z całymi grupami i społecznościami, szczególni tymi marginalizowanymi,

-

pomaga wykluczonym grupom przejść od perspektywy klienta do perspektywy partnera, przemienić
się z odbiorców pomocy w grupy, które wspólnymi siłami są w stanie same rozwiązywać problemy,

-

pomaga społeczności się zorganizować i zaktywizować, wspiera ją do momentu, gdy sama będzie na
tyle silna, by sama zaczęła rozwiązywać swoje problemy.

8.6.2. Działania w ramach OSL w 2019 r.
„Pogotowie Świętego Mikołaja 8”
W grudniu 2019 r. odbył się kolejny finał akcji „Pogotowie św. Mikołaja 8”. Organizatorem akcji było Sto
warzyszenie Rembertów Bezpośrednio. W ramach tej edycji pomoc w formie prezentów otrzymały dzieci
oraz seniorzy, wybrani przez tut. OPS. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, jako partnera akcji, było
przekazanie listy marzeń dzieci i seniorów, które były spełniane przez osoby indywidualne oraz firmy
z Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Udało się spełnić marzenia 107 dzieci oraz 26seniorów, a każdy
z przekazanych prezentów był dedykowany konkretnej osobie. Wszystkie rzeczy były nowo zakupione.
Prezenty - marzenia były m. in. pakowane i wydawane rodzicom wytypowanych dzieci w tut. Ośrodku,
natomiast prezenty dla seniorów były wręczane osobiście przez przedstawicieli Stowarzyszenia Rember
tów Bezpośrednio. W skali miasta była to wyjątkowa akcja, zainicjowana i prowadzona przez społeczność
lokalną dzielnicy.
Zgodność z programami miejskimi:
Działania realizowane były w ramach Programu „Rodzina” na lata 2010 - 2020.
Cel działania wpisuje się w priorytet II „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecz
nym”, cel 1.9.: „Świadczenie Zintegrowanej Oferty Usług w Ramach Lokalnego Systemu Wsparcia Po
przez Tworzenie Nowych oraz Wspieranie Działających LSW”.
Cel zgodny z trzecim Celem Strategicznym Społecznej Strategii Warszawy „Integracja i reintegracja spo
łeczne i zawodowa”, cel szczegółowy 3.9. „Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia33”.

33 Cel szczegółowy 3.9. „Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia” - zintegrowany system wsparcia realizowany jest
między innymi poprzez tworzenie rozwiązań na poziomie jednostek terytorialnych (społeczności lokalnych) oraz zastosowanie po
dejścia opartego na całościowym ujęciu potrzeb człowieka i wspomaganiu jego funkcjonowania w różnych rolach społecznych.
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„Szlachetna Paczka”
Ośrodek Pomocy Społecznej brał aktywny udział w realizacji ogólnopolskiego projektu, którego pomysło
dawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie „Wiosna” - „Szlachetna Paczka”. Tut. Ośrodek typował rodzi
ny biorące udział w akcji, współpracował z koordynatorem na dzielnicę Rembertów. Do pomocy w ra
mach „Szlachetnej Paczki” wytypowano 28 rodzin.
Zgodność z programami miejskimi:
Jak w projekcie „Pogotowie Świętego Mikołaja 8”.
„Maluszkowo”
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: styczeń - grudzień 2019 r., 20 spotkań po 1,5 godziny. W zajęciach uczestniczyły
64 osoby, w tym 32 rodziców/opiekunów i 32 dzieci.
Cel: Zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców. Poznanie przez rodziców ciekawych sposobów
spędzania czasu z dzieckiem. Budowanie i podtrzymywanie więzi rodzica z dzieckiem oraz poznanie
sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka i własnymi emocjami.
Zgodność z programami miejskimi:
Działania realizowane były w ramach Programu „Rodzina” na lata 2010 - 2020.
Cel działań wpisuje się w realizację następujących priorytetów i celów Programu Rodzina:
-

Priorytet I „Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny”
■/

Cel 1. „Diagnozowanie sytuacji rodzin na potrzeby planowania usług służących realizacji miejskiej
polityki rodzinnej”

s

Cel 3. „Otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej”

s

Cel 4. „Podnoszenie kompetencji rodziny”

■s

Cel 5. „Ukierunkowanie działań instytucji i organizacji realizujących zadania polityki społecznej na
potrzeby rodziny oraz na tworzenie kompleksowego systemu usług”

-

Priorytet II „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”
S

Cel 1. „Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia”

„Przedświąteczne Dni Otwarte w OPS Dzielnicy Rembertów”
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: 9 i 10 grudnia 2019 r., 2 spotkania po 3 godziny. W zajęciach uczestniczyło 20 osób pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu oraz słuchaczy RAS oraz 15 uczestników „Maluszkowa” (7 ro
dziców i 8 dzieci)
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Cel: Podniesienie kompetencji psychospołecznych pensjonariuszy DDP, aktywizacja społeczna senio
rów, integracja międzypokoleniowa (warsztaty kulinarne i plastyczne).
Zgodność z programami miejskimi:
Jak w projekcie „Maluszkowo”.
Działania realizowane były również w ramach Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata
2013-2020.
Cel działań wpisuje się w realizację następujących celów wspierających Programu:
-

Cel wspierający 1: Zwiększenie aktywności społecznej.
S

Cel techniczny 4. Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie dyskryminacji spo
łecznej seniorów.

„Trening pamięci”
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: styczeń - maj 2019 r., 9 godzinnych spotkań. W zajęciach uczestniczyło 29 osób - słu
chaczy Rembertowskiej Akademii Seniora.
Cel: Wzrost świadomości osób w wieku 60+ na temat metod usprawniania pamięci, koncentracji uwagi,
wpływu odżywania, aktywności fizycznej i społecznej w utrzymaniu długotrwałej sprawności intelektual
nej.
Zgodność z programami miejskimi:
Działania realizowane były w ramach Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata 2013 - 2020.
Cel działań wpisuje się w realizację następujących celów wspierających Programu:
-

Cel wspierający 1: Zwiększenie aktywności społecznej.
Cel techniczny 3. Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.

-

Cel wspierający 3: Utrzymanie samodzielności seniorów.
•/

Cel techniczny 4. Profilaktyka i edukacja zdrowotna seniorów,

z
Dni Otwarte w Domu Dziennego Pobytu - „Trening Pamięci”
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: 26 czerwca 2019 r., 1 spotkanie trwające 2 godziny. W warsztacie uczestniczyło 7 osób.
Cel: Wzrost świadomości osób w wieku 60+ na temat metod usprawniania pamięci, koncentracji uwagi,
wpływu odżywania, aktywności fizycznej i społecznej w utrzymaniu długotrwałej sprawności intelektual
nej.
Zgodność z programami miejskimi:
Jak w projekcie "Trening pamięci".
8.7. Klub Wolontariusza.

8.7.1. Informacje ogólne.

Klub Wolontariusza jest miejscem pośrednictwa pracy wolontarystycznej. Jego zadaniem jest
tworzenie bazy danych osób chętnych do udzielania pomocy osobom potrzebującym, przede wszystkim
wspieranie osób korzystających z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej, ale również odpo
wiadanie na zapotrzebowanie środowiska lokalnego, nadzór nad realizacją zadań powierzonych wolonta56

riuszom, wspieranie wolontariuszy w ich pracy, organizowanie szkoleń, bądź kierowanie wolontariuszy na
szkolenia.
Celem Klubu Wolontariusza jest promocja idei wolontariatu, zwiększenie aktywności prospołecz
nej członków społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty pomocowej o działania wolontarystyczne,
świadczone na rzecz rodzin dysfunkcyjnych (szczególnie dzieci i młodzieży), osób niepełnosprawnych
i starszych, będących mieszkańcami dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Wolontariusze w 2019 r. wykonywali swoją pracę m. in. w Bibliotece Publicznej, szkole podsta
wowej, w domach klientów, a także na terenie dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - w imprezach ple
nerowych. Zgłoszenia zapotrzebowania na współpracę z wolontariuszem dotyczyły najczęściej spędzania
czasu wolnego z seniorami (dotrzymywanie towarzystwa) oraz korepetycji (język angielski, język polski,
matematyka). Powtarzającym się problemem z lat ubiegłych było pozyskanie wolontariuszy, głównie do
pomocy w nauce języków- w tym zakresie jest największe zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy.
8.7.2. Rekrutacja i charakterystyka wolontariuszy.

Większość wolontariuszy wykonujących swoją pracę w 2019 r. była mieszkańcami Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy (jedna z osób wyprowadziła się z Rembertowa i zamieszkuje inną dzielnicę
m. st. Warszawy). W 2019 r. z tut. Ośrodkiem współpracowało 14 wolontariuszy indywidualnych oraz
12-osobowa grupa wolontariuszy z ZHP. Wolontariusze reprezentują różne grupy społeczne:
-

uczniowie i studenci (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i studia) -19 osób;

-

osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym - 7 osób.
W 2019 r. podejmowano działania promocyjne wolontariatu, w tym działania skierowane na pozy

skiwanie kolejnych wolontariuszy. Działania te obejmowały:
-

utrzymywanie kontaktów z pedagogami szkolnymi na terenie dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;

-

rozpowszechnianie informacji o wolontariacie przez pracowników tut. OPS;

-

promowanie Klubu Wolontariusza podczas plenerowych imprez lokalnych (ulotki, plakaty, rozmowy
osobiste pracowników OPS z osobami, które mogłyby być zainteresowane wykonywaniem pracy wolontarystycznej);

-

udostępnianie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na wolontariuszy w Internecie (za pośrednictwem portalu
Ochotnicy Warszawscy oraz Portalu Organizacji Pozarządowych NGO.PL);

-

rozwijanie sieci kontaktów poprzez wykorzystanie najbliższego środowiska rodzinnego, środowiska
osób znajomych samych wolontariuszy.

8.7.3. Działalność Klubu Wolontariusza.

Wolontariusze Klubu Wolontariusza pomagali osobom zainteresowanym poprzez udzielanie ko
repetycji dzieciom, których rodziców nie stać było na opłacenie dodatkowych zajęć, a także angażowali
się w pomoc seniorom, klientom Ośrodka, którzy mają przyznane usługi opiekuńcze. Brali również udział
w akcjach okolicznościowych, m. in. w organizacji wydarzenia Rembertowskiej Akademii Seniora, impre
zie plenerowej organizowanej przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz podczas organi
zacji spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych, mieszkańców dzielnicy.
W 2019 r. z oferty Klubu Wolontariusza w ramach indywidualnej pomocy wolontarystycznej sko
rzystało 6 osób (pomoc w nauce, towarzyszenie osobom samotnym i potrzebującym wsparcia). Wolonta57

riat indywidualny był również wykonywany podczas akcji okolicznościowych. Pracę w ramach wolontaria
tu indywidualnego wykonywało 7 wolontariuszy:
-

1 wolontariusz świadczył pomoc w więcej niż jednym rodzaju działań w ramach wolontariatu,

-

3 wolontariuszy świadczyło pomoc w nauce,

-

2 wolontariuszy świadczyło pomoc indywidualną dla seniorów,

-

2 wolontariuszy świadczyło pomoc podczas akcji okolicznościowych.
W 2019 r. z oferty Klubu Wolontariusza w ramach grupowej pomocy wolontarystycznej skorzystał

tut. Ośrodek - pomoc w organizacji spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych, mieszkańców
dzielnicy, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Ra
diostacji AK w Rembertowie. Pracę w ramach wolontariatu grupowego wykonywało 12 wolontariuszy ze
Związku Harcerstwa Polskiego.
8.7.4. Integracja wolontariatu na terenie dzielnicy.
W 2019 r. utrzymana została dotychczasowa forma integracji - platforma wspierająca koordynato
rów wolontariatów z dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy „Rembertowski Wolontariat”, utworzona na
jednym z portali społecznościowych (Facebook). Grupa „Rembertowski Wolontariat” to miejsce służące
gromadzeniu i wymianie informacji na temat szkoleń, potrzeb oraz akcji edukacyjnych wolontariatów. Ko
ordynatorzy mogą tam także powiadamiać się o zmianach przepisów wpływających na statuty i regulami
ny działań wolontariatów w placówkach. Główną misją założenia wspólnej grupy jest dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami w celu aktywnego uczestniczenia w rozwoju wolontariatu na terenie dzielnicy Rember
tów. Do platformy przystąpili przedstawiciele szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towa
rzystwa Oświatowego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 STO im. rtm. W. Pileckiego, Szkoła Podstawo
wa Nr 376 im. Bohaterów Westerplatte, Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyj
nymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
oraz przedstawiciele OPS.
W 2019 r. z powodów organizacyjnych nie została przeprowadzona Dzielnicowa Gala Wolontaria
tu. Jednak wolontariusze współpracujący z Klubem Wolontariusza, niosący bezinteresowną pomoc
mieszkańcom dzielnicy, otrzymali podziękowania indywidualnie bezpośrednio od koordynatorów wolonta
riatu tut. Ośrodka.
8.8. Inne działania Zespołu ds. Wspierania Rodziny.

-

Współpraca i wsparcie innych pracowników Działu Pomocy i Integracji Społecznej;

-

Udział w działaniach interwencyjnych;

-

Udział i koordynowanie prac grup roboczych w ramach realizacji procedur „Niebieskie Karty”;

-

Organizowanie spotkań interdyscyplinarnych w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz klientów;

-

Pośredniczenie w przekazywaniu pomocy rzeczowej pomiędzy klientami a darczyńcami;

-

Rozwijanie modelu pracy asystentów rodziny;

-

Działania informacyjne na temat innych instytucji świadczących wsparcie i pomoc, kolportaż materia
łów edukacyjnych i profilaktycznych;

-

Poszukiwanie partnerów, organizacji do wspólnych działań na rzecz mieszkańców;
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-

Współpraca z przedstawicielami lokalnych społeczności, instytucji, organizacji pozarządowych w ra
mach działań podejmowanych na rzecz mieszkańców dzielnicy;

-

Inicjowanie i rozszerzanie oferty pomocowej, profilaktycznej i edukacyjnej dla mieszkańców Dzielnicy
Rembertów;

-

Pozyskiwanie wolontariuszy i przy ich współpracy inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

8.9. Podsumowanie.

-

W 2019 r. Zespół ds. Wspierania Rodziny koncentrował się na pracy interdyscyplinarnej poprzez kon
takt z innymi instytucjami/organizacjami oraz angażowanie społeczności lokalnej. Działania te będą
kontynuowane w 2020 r.

-

Zespół ds. Wspierania Rodziny aktywnie uczestniczył w działaniach dot. integracji międzypokolenio
wej w celu inkluzji społecznej grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

-

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym Zespołu ds. Wspierania Rodziny, kontynuowali sta
rania w kierunku zmiany wizerunku instytucji pomocy społecznej, która kojarzona jest głównie z po
mocą finansową. W 2020 r. kontynuowane będą działania dot. przygotowania i realizowania oferty
skierowanej nie tylko dla klientów Ośrodka, ale dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, m. in. w zakre
sie profilaktyki krzywdzenia dzieci czy integrowania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu po
szczególnych grup społecznych.

-

W 2020 r. po raz kolejny będzie realizowany przy współpracy z Urzędem Pracy projekt prac społecz
nie użytecznych.

-

Szczególnie ważnym zadaniem nadal pozostaje rozwijanie pozafinansowych form pomocy, w tym
asysty rodzinnej w taki sposób, aby dzieci w rodzinach przeżywających trudności w sprawowaniu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych mogły pozostać w rodzinie biologicznej bądź do niej powrócić.
Ważnym wydaje się też skoncentrowanie uwagi na rodzicach biologicznych, którzy z różnych powo
dów nie planują powrotu swoich dzieci do domów. Rodzice ci mogliby wzmocnić swoje kompetencje
wychowawczo - opiekuńcze względem dzieci, co miałoby przełożenie na częstotliwość i jakość ich
kontaktu z nimi. Dużą rolę odgrywa tu również wolontariat jako jedna z form pomocy i aktywizowania
społeczności lokalnej.

-

W 2020 r. kontynuowane będą próby integracji dzielnicowego wolontariatu w celu stworzenia kom
pleksowej oferty pomocy dla mieszkańców dzielnicy.

-

W 2019 r. Zespół ds. Wspierania Rodziny był realizatorem działań w projekcie współfinansowanym
ze środków unijnych pn. "W rodzinie siła!". Realizacja projektu obejmuje lata 2019 - 2022.

9. DZIAŁALNOŚĆ DOMU DZIENNEGO POBYTU [DDP]
9.1. Zasady korzystania z oferty DDP.
Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych oraz niepełnosprawnych ru
chowo, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Usługi opiekuńcze w zakresie
podstawowym, świadczone w Domu Dziennego Pobytu, przyznawane są decyzją administracyjną wyda
waną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Podstawą do wydania
decyzji jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka
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w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Decyzja administracyjna uprawnia pensjonariusza Do
mu Dziennego Pobytu do korzystania z zajęć organizowanych w placówce oraz do jednego gorącego po
siłku dziennie (dwudaniowy obiad z deserem). Opłatę za usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym
świadczone w domach dziennego pobytu ustala się na poziomie kosztów wyżywienia (8,48 zł w 2019 r.),
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIi/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia
16 września 2004 r. (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.
9.2. Zadania DDP.
Głównym zadaniem Domu Dziennego Pobytu z siedzibą w Warszawie przy ul. Plutonowych 10
jest utrzymanie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo w środowisku zamieszkania.
Zadanie to jest realizowane poprzez:
- Prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo;
- Prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;
- Udzielanie porad psychologicznych;
- Świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
- Udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych;
- Umożliwienie zachowania higieny;
- Zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie;
- Organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb usługobiorców i realnych możliwości pla
cówki;
- Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami w celu rozwijania nowych form działalności.
9.3. Personel.
W Domu Dziennego Pobytu zatrudnione były 4 osoby:
- starszy instruktor terapii zajęciowej - % etatu,
- instruktor ds. kulturalno - oświatowych - 1 etat (w zadaniach również obsługa Niebieskich Kart),
- instruktor ds. kulturalno - oświatowych -1/2 etatu,
- pomoc kuchenna - 1 etat (w zadaniach również wydawanie posiłków dla klientów OPS oraz utrzyma
nie w czystości pomieszczeń znajdujących się na parterze siedziby Ośrodka).
Do dyspozycji pensjonariuszy jest również psycholog (Zespół ds. Wspierania Rodziny OPS), któ
ry także wspiera personel w działaniach zmierzających do polepszenia jakości pracy.
Raz w tygodniu prowadzone są przez fizjoterapeutę zajęcia usprawniające ruchowo. Fizjotera
peuta zatrudniony jest na umowę zlecenie. W 2019 r. fizjoterapeuta wypracował 84 godziny.
Istotą pracy i funkcji personelu jest motywowanie pensjonariuszy do precyzowania oczekiwań
oraz motywowanie do zmiany postaw życiowych. Działania personelu są zindywidualizowane, dostoso
wane do wieku, stanu zdrowia i sytuacji pensjonariusza (kondycji psychofizycznej).
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9.4. Pensjonariusze.

W 2019 r. z oferty Domu Dziennego Pobytu skorzystało 12 osób: 5 kobiet i 7 mężczyzn.
Tabela nr 25. Wiek pensjonariuszy DDP.

61 - 70 r. ż.

71 - 80 r. ż.

81 - 90 r. ż.

91 -100 r. ż.

Kobiety (5)

2

2

1

0

Mężczyźni (7)

2

2

1

2

Razem (12)

4

4

2

2

9.5. Zajęcia stałe.
Biblioterapia, w tym czytanie prasy - pensjonariusze mają dostęp do bieżącej informacji nt. aktualnej
sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej; artykuły prasowe często stanowią podstawę do dyskusji;
Muzykoterapia - słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie - pensjonariusze chętnie śpiewają pieśni pa
triotyczne, harcerskie i biesiadne;
Arteterapia - usprawnianie ruchowe, relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć,
niepowodzeń, frustracji i agresji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, rozwijanie wy
obraźni i ekspresji plastycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji, podniesie
nie poziomu samoakceptacji, trenowanie cierpliwości, koncentracji i pamięci, integracja grupy oraz
współdziałanie w zespole:
s

wycinanie, klejenie, wyklejanie (np. tablica z pracami pensjonariuszy DDP, wycinanie serduszek
walentynkowych, wspólne uzupełnianie kroniki, tekturowe motylki wykonane w podziękowaniu za
występ dla dzieci z przedszkola, ramki do zdjęć z ziaren kawy i papieru kolorowego);

■/

przygotowywanie ozdób walentynkowych, stroików i ozdób wielkanocnych oraz bożonarodzenio
wych, np. bombek, choinek, stroików, wianków, kwiatów z bibuły, palm wielkanocnych, ozdabia
nie pisanek styropianowych różnymi technikami plastycznymi;

S

dekoracje wykonane z krepiny (np. kwiaty do palm wielkanocnych, wianków) oraz papierowej wi
kliny (np. wianki, pojemniczki, koszyczki, wazoniki, tacki, drzewka);

s

ozdabianie szkła (np. malowanie, decupage, ozdabianie sznurkiem, włóczką, tasiemką, malowa
ne farbami);

■/

robótki na drutach, szydełkowanie, szycie ręczne (np.: poduszka supełkowa, maskotki);

s

malowanie pejzaży oraz martwej natury farbami akrylowymi, plakatowymi oraz kolorowanie kred
kami;

■/

wykonywanie prac z filcu: maskotki, koszyczki;

■s

prace z drewnianych elementów: stroiki, decoupage, puzzle;

S

sadzenie kwiatów w donicach oraz ich pielęgnowanie.

Kino domowe:
■J

15.01.2019 r. „Sami swoi”,

■J

04.03.2019 r. „Dzikie Hawaje - Kraina Ognia” cz. 1,

S

14.03.2019 r. „DzikieHawaje - Kraina Ognia” cz. 2,

S

17.05.2019 r. „Wkręceni”,

s

21.06.2019 r. „Jak rozpętałem II wojnę światową”,
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S

02.07.2019 r. „Dzień Świra”,

s

24.07.2019 r. „Zwierzęta w naturze”,

s

02.08.2019 r. „Nie ma mocnych”,

S

22.08.2019 r. „Róże”,

■/

21.10.2019 r. „Mikrokosmos”,

s

19.11.2019 r. „Makrokosmos”;

Zajęcia komputerowe:
■/ Obsługa podstawowych programów pakietu OFFICE,
s obsługa przeglądarek internetowych.
Trening kulinarny:
S 25.06.2019 r. - pieczenie ciast na dzień otwarty Domu Dziennego Pobytu,
S 07.08.2019 r. - ciasto ze śliwkami,
■s 07.10.2019 r. - ciasto „zebra”,
08.12.2019 r. - pieczenie ciast na dzień otwarty OPS;
Zajęcia grupowe:
s

gry i zabawy integracyjne, stolikowe: kości, milionerzy, postaw na milion, kocham cię Polsko, re
busy, państwa i miasta, sudoku obrazkowe, memory, układanie puzzli;

s

ćwiczenia i zabawy umysłowe poprawiające koncentrację i pamięć, wzbogacające słownictwo.

Dyskusje na temat: życia rodzinnego, problemów i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
rozwiązywania konfliktów, wychowywania wnuczków, radzenia sobie z samotnością oraz depresją,
radzenia sobie z emocjami oraz ich kontrolowania, stanu zdrowia osób starszych, choroby alkoholo
wej, przemocy wobec osób starszych, podróżowania po świecie.
Obchodzenie świąt okolicznościowych: spotkanie wigilijne i wielkanocne, Dzień Babci, Dzień Dziad
ka, Tłusty Czwartek (słodki poczęstunek).
Wspólne wyjścia (wycieczki):
S

30.01.2019 r. - kino „Miszmasz czyli Kogelmogel 3”;

s

28.02.2019 r.-spacer;

S

19.03.2019 r. - spacer;

s

26.03.2019 r. - spacer;

s

14.06.2019 r. - teatr Buffo „Wieczór francuski”;

■s

27.09.2019 r. - teatr Polonia „Mój pierwszy raz”;

Zajęcia usprawniające ruchowo - prowadzone przez fizjoterapeutę pozwalają na utrzymanie spraw
ności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w budynku lub na świeżym powietrzu, grupowo i indywidual
ne. W ramach zajęć fizjoterapeuta:
■/

dokonuje kwalifikacji stanu zdrowia do zajęć (pomiar ciśnienia),

■/

prowadzi ćwiczenia ogólnokondycyjne,

•/

prowadzi gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pensjonariuszy,

■s

udziela porad indywidualnych i grupowych.

Zajęcia indywidualne z psychologiem, skoncentrowane na problemach i sprawach osobistych każde
go pensjonariusza; pensjonariusze DDP do psychologa zgłaszają się samodzielnie, w miarę odczu
wanych potrzeb;
Spotkania integracyjne (grillowanie 26.06.2019 r., 12.09.2019 r., 11.12.2019 r.), dzień otwarty DDP,
dzień otwarty OPS;
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-

-

Uroczyste spotkania świąteczne:
S

17.12.2019 r. - Boże Narodzenie;

S

17.04.2019 r. - Wielkanoc;

Występy, przedstawienia:
■/

25.01.2019 r. - występ zespotu „Nadzieja” z Instytutu Tradycji Narodowej pn. „Wspólne kolędo
wanie”;

s

17.04.2019 r. - występ wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Nr 189 z prezentami i poezją dla
pensjonariuszy;

S

17.12.2019 r. - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 376 „Jasełka”.

Dni otwarte Domu Dziennego Pobytu
Aktywna promocja DDP realizowana jest poprzez m. in. organizację dni otwartych dla mieszkańców
dzielnicy. W 2019 r. zorganizowano dwa takie wydarzenia.

26 czerwca 2019 r.
Dzień otwarty poprzedzały warsztaty kulinarne, podczas których przygotowano ogórki małosolne, ciasta
(ciasteczka francuskie z owocami, ciasto z owocami, sernik, ciasto z galaretką), sałatkę owocową oraz
lemoniadę. Program dnia otwartego obejmował: sadzenie kwiatów, zajęcia z psychologiem - trening pa
mięci, warsztaty rękodzieła - wykonanie biżuterii oraz prac w technice decoupage, karaoke, fotobudkę
oraz wspólne biesiadowanie przy grillu. W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób.

r "i’—i
n

2

9-10 grudnia 2019 r.
Dzień otwarty poprzedzały warsztaty kulinarne, podczas których pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu
wraz z słuchaczami Rembertowskiej Akademii Seniora piekli pierniki oraz ciasta (makowiec japoński,
piernik, ciasta ucierane z owocami). Przygotowano również krokiety i pierogi. Jednym z głównych celów
organizacji tych dni była integracja międzypokoleniowa. Program dnia otwartego zawierał: dekorowanie
pierników, warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonali stroiki bożonarodzeniowe oraz
ozdoby choinkowe, ubieranie choinki, wspólne kolędowanie oraz wizytę Świętego Mikołaja. W wydarze
niu uczestniczyło 20 osób - pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu oraz słuchaczy RAS oraz
15 uczestników „Maluszkowa” (7 rodziców i 8 dzieci).
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9.6. Historia i dzień dzisiejszy Domu Dziennego Pobytu.
9.6.1. Historia.
Przed II wojną światową budynek przy ul. Plutonowych 10 należał do prywatnego właściciela.
Podczas wojny mieściła się w nim siedziba gestapo, po wojnie - przedszkole i milicja obywatelska.
Dzięki inicjatywie Komitetu Osiedlowego i Związku Emerytów Rembertowa, Naczelnik Pragi Po
łudnie wydał zgodę na otwarcie dziennego domu pomocy społecznej. Przyszli pensjonariusze nie wyrazili
zgody na to określenie, gdyż budziło nie najlepsze skojarzenia. Dlatego w dniu 19 listopada 1983 r.
otwarto placówkę pod nazwą Domu Dziennego Pobytu dla rencistów. Pierwszym kierownikiem placówki,
a także pomysłodawcą i inicjatorem jej powstania, był Pan Andrzej Kosieniak.
Dla potrzeb pensjonariuszy udostępnionych było 14 pomieszczeń, m. in. sale wypoczynkowe, re
habilitacji, sala telewizyjna, gabinet lekarski i stołówka. Liczba pensjonariuszy wynosiła 62 osoby. Dom
był placówką eksperymentalną, pilotażową. Oprócz oddziału dziennego pobytu stworzony został oddział
domowego sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, a także oddział rehabilitacyjno
- terapeutyczny. Przy placówce działał Osiedlowy Ośrodek Geriatryczny.
Dom Dziennego Pobytu funkcjonował nieprzerwanie do października 2006 r. Od listopada 2006 r.
zajęcia zostały zawieszone z powodu remontu części budynku. Oficjalnie Dom wznowił działalność
18 kwietnia 2007 r. i ponownie po roku - od kwietnia 2008 r. - działalność DDP została bardzo mocno
zredukowana. Powodem była trwająca do listopada 2010 r. rozbudowa DDP w ramach programu Rewita
lizacji wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jako
ści przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturalnym. Projekt nosi nazwę „Rozbudowa i modernizacja
Domu Dziennego Pobytu i utworzenie „Centrum Złotego Wieku". W czasie rozbudowy siedziba Domu
znajdowała się przy plebani Kościoła p. w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie. 19 listopada
2018 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie odbyła się uroczystość obcho
dów 35 - lecia Domu Dziennego Pobytu.
9.6.2. Program rewitalizacji.

Proces rewitalizacji jest realizowany w obszarze kryzysowym ograniczonym ulicą Frontową,
Czerwonych Beretów, Szatkowników, Cyrulików i Al. gen. A. Chruściela „Montera”. Projekt Nr 1 nosi na
zwę „Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie „Centrum Złotego Wieku". Zgod
nie z założeniami projektu Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, cho
rych, niepełnosprawnych i bezrobotnych. Utworzone po rozbudowie i modernizacji „Centrum Złotego
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WiekU’ (CZW) ma służyć pomocą m.in. przy zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez prowadzenie te
rapii zajęciowej, ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, prowadzenie grup wsparcia prawnego i psycho
logicznego, organizowanie imprez kulturalnych, wystaw malarskich i wycieczek plenerowych. Cele CZW
zmierzają do integracji pokoleniowej i aktywizacji społecznej ww. grup mieszkańców oraz zapobiegania
ich wykluczeniu społecznemu. Przewiduje się, że z oferty CZW będzie korzystać w skali miesiąca 20 se
niorów i około 50 osób z doraźnej pomocy szkoleniowo - doradczej.
Inwestorem było m. st. Warszawa (dzielnica Rembertów), projekt był współfinansowany ze środ
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 - 2013-Po rozbudowie powierzchnia DDP wynosi 248 m2. Na parterze budynku
mieszczą się następujące pomieszczenia: kuchnia ze zmywalnią naczyń, wydawalnią posiłków i salą ja
dalną, toalety oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych, pokój pobytu dziennego, salka komputerowa,
salon, szatnia, pomieszczenie do fizjoterapii, a także pokój socjalny dla personelu i 2 pokoje biurowe.
Trwałość projektu po zakończeniu realizacji inwestycji musi być zachowana przez okres 5 lat od
daty zakończenia projektu, rozumianej jako data przekazania płatności końcowej na rzecz beneficjenta
(art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Projekt przez cały okres trwa
łości nie może zostać poddany zasadniczym modyfikacjom wynikającym ze zmiany charakteru własności
elementu infrastruktury i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej uzy
skanie nieuzasadnionej korzyści przez podmiot publiczny. Trwałość projektu mierzona jest przede
wszystkim poprzez monitorowanie stopnia utrzymania osiągniętych wskaźników projektu, zadeklarowa
nych we wniosku o dofinansowanie.

9.6.3. Realizacja założeń projektu Centrum Złotego Wieku.

Cel Centrum Złotego Wieku - integracja pokoleniowa i aktywizacja społeczna mieszkańców
dzielnicy oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu realizowany był w 2019 r. m. in. poprzez na
stępujące formy działalności:
1.

Zajęcia dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.

2.

Siedziba Koordynatora Rembertowskiej Akademii Seniora (sekretariat RAS) oraz zajęcia dla słucha
czy Rembertowskiej Akademii Seniora, m. in. cotygodniowe próby chóru, zajęcia plastyczno - arty
styczne, zajęcia taneczne (taniec w kręgu), wizerunek seniora, zajęcia komputerowe.

3.

Cotygodniowe (2x) bezpłatne grupowe ćwiczenia ruchowe dla mieszkańców dzielnicy - osób z nie
pełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym (ogólnie wzmacniające, rozciągające
z elementami stretchingu), prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę (zajęcia finansowane
przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy).

4.

Grupa edukacyjno - wspierająca „Maluszkowo” oraz udzielanie porad/konsultacji psychologicznych.

5.

Działalność konsultanta ds. doradztwa zawodowego i aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac
społecznie użytecznych, nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne.

6.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - konsultacje prawne
dla mieszkańców dzielnicy (osoby uprawnione - młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające waż
ną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku po
przedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywioło
wą lub awarią techniczną, kobiety w ciąży). PNPP został utworzony na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia
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2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 294). W 2015 r. w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu wygospodarowano i przygotowa
no miejsce na uruchomienie PNPP, który formalnie zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2016 r.34
7. Szkolenia, spotkania i warsztaty dla różnych kategorii klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
mieszkańców dzielnicy wynikające z bieżących potrzeb.

9.7. Podsumowanie.

-

W 2019 r. nadal prowadzona była aktywna promocja DDP (dystrybucja ulotek podczas festynów, spo
tkań i uroczystości organizowanych dla mieszkańców dzielnicy, artykuł w Gazecie Rembertowskiej).
W 2019 r. zorganizowano dwa dni otwarte Domu Dziennego Pobytu, które miały na celu promocję
placówki. Pomimo tych działań nie udało się pozyskać docelowej liczby pensjonariuszy wynikającej
z aktualnych opiekuńczych możliwości placówki - 25 osób. W związku z tym będzie kontynuowana
forma promowania DDP wprowadzona w 2018 r„ jaką jest regularne umieszczanie postów ze zdję
ciami na portalu społecznościowym Facebook, co ma na celu dotarcie do rodzin, które zajmują się
opieką nad osobami w podeszłym wieku. Ponadto ulotki dot. usług DDP będą dystrybuowane w ap
tekach i placówkach opieki zdrowotnej.
WNIOSEK: Konieczne jest zintensyfikowanie aktywnego pozyskiwania podopiecznych poprzez pro
mocję prowadzoną przez pracowników OPS w trakcie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz
innych form kontaktów z mieszkańcami dzielnicy oraz placówkami ochrony zdrowia i parafiami.

-

W 2019 r., podobnie jak w latach ubiegłych, pojawiały się zapytania dot. możliwości udziału w zaję
ciach DDP osób, które nie są zainteresowane pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych
przez OPS (procedura administracyjna zakończona wydaniem decyzji). Niestety brak decyzji admini
stracyjnej uniemożliwia formalne zaliczenie takiej osoby w poczet pensjonariuszy DDP. Podobne
ograniczenia zidentyfikowano dla potencjalnej grupy pensjonariuszy - słuchaczy Rembertowskiej
Akademii Seniora, którzy chętnie uczestniczyliby również w zajęciach w Domu Dziennego Pobytu
(np. zajęcia fizjoterapeutyczne, integracyjne, plastyczne, projekcje filmów, wycieczki, zajęcia z psy
chologiem). Barierę stanowi jednak konieczność wydania stosownej decyzji administracyjnej, co wiąże się z przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby za
interesowanej.
WNIOSEK: Kwestie proceduralne stanowią ograniczenie w pozyskiwaniu nowych pensjonariuszy.

-

W 2019 r. z DDP kontaktowały się także rodziny osób z chorobami otępiennymi w zaawansowanym
stadium oraz osoby spoza dzielnicy. W pierwszym przypadku przyjęcie do DDP osoby chorej np. na
chorobę Alzheimera nie jest możliwe z uwagi na brak wykwalifikowanego personelu. Oczekiwania
w tym zakresie powinny spełniać placówki ochrony zdrowia lub inne wyspecjalizowane w opiece nad
osobami z taką kategorią schorzeń. W drugim przypadku - w związku z faktem, że pobyt w DDP wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej - przyjęcie osoby spoza gminy (Warszawy) nie jest możli
we. DDP jest placówką wsparcia o zasięgu gminnym.

34Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2016 r. (ze zm.) w sprawie określenia miejskich lokali,
w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których bę
dzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.
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-

Aktualna oferta DDP w zakresie organizowania zajęć grupowych jest dobrze postrzegana przez pen
sjonariuszy, jednak wielokrotnie w okresie sprawozdawczym sygnalizowano potrzeby zwiększenia
liczby aktywności polegającej na korzystaniu z ofert kulturalnych typu muzea, kina, teatry, wystawy,
warsztaty organizowane poza placówką. Należy zauważyć, że większość pensjonariuszy DDP jest
w wieku 71 - 100 lat (8 osób). DDP boryka się z dużym ograniczeniem związanym z brakiem odpo
wiedniego środka transportu, niezbędnego do przeprowadzenia zajęć poza placówką. Pozyskanie
środka transportu wiąże się jednak również z zatrudnieniem kierowcy uprawnionego do przewozu
osób oraz kosztami utrzymania i eksploatacji pojazdu. W obecnej sytuacji budżetowej nie jest możli
we finansowanie obsługi i użytkowania potencjalnie pozyskanego środka transportu.

-

Kontynuowane będą także działania zmierzające do postrzegania placówki przy ul. Plutonowych 10
nie tylko jako Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej, ale także jako Centrum Zło
tego Wieku służącego wszystkim mieszkańcom dzielnicy.

10. DZIAŁALNOŚĆ REMBERTOWSKIEJ AKADEMII SENIORA [RAS]

10.1. Zasady funkcjonowania Rembertowskiej Akademii Seniora.

W marcu 2007 r. przedstawiciele ówczesnej Rady Osiedla Stary Rembertów, uczestnicząc w po
siedzeniu Komisji Integracji Europejskiej Rady Dzielnicy Rembertów, wnioskowali o podjęcie działań na
rzecz seniorów. Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Szeląg - wraz z radnymi skupionymi w Komisji In
tegracji Europejskiej oraz lokalnymi liderami, podjęła wyzwanie zorganizowania czasu wolnego dla osób
starszych. Powstał lokalny program aktywizacji seniorów o charakterze edukacyjno - kulturalnym pod na
zwą Rembertowska Akademia Seniora (w skrócie RAS). Stanowiskiem Nr 12/17/2007 z 19 kwietnia
2007 r. Zarząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z Przewodniczącym - Mieczysławem Golonka Burmistrzem Dzielnicy35, pozytywnie zaopiniował założenia programu i poparł działania zmierzające do
jego realizacji. Wyznaczony został również koordynator programu - przedstawiciel Wydziału Spraw Spo
łecznych i Zdrowia.
Rembertowska Akademia Seniora rozpoczęła działalność w kwietniu 2007 r. Zostały zorganizo
wane wykłady oraz zajęcia komputerowe w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie. Przez pierwsze
pół roku żadne działania nie były finansowane z budżetu dzielnicy. Od października 2007 r. odbywały się
już zajęcia fakultatywne, tzn. kursy komputerowe, języka angielskiego, zajęcia plastyczno - artystyczne,
malarskie oraz chór. Od początku istnienia Akademii słuchacze mieli wpływ na program zajęć. Sami or
ganizowali różnorodne przedsięwzięcia, m. in. pikniki, wycieczki, wyjścia do kina i teatru. Do lutego
2009 r. działalność RAS koordynował Urząd Dzielnicy Rembertów, zaś Ośrodek Pomocy Społecznej
prowadził obsługę administracyjną i księgową. Od marca 2009 r. OPS przejął całość zadań związanych
z funkcjonowaniem Akademii. Zadanie koordynacji RAS zostało powierzone pracownikowi Domu Dzien
nego Pobytu. 10 czerwca 2011 r. przyjęty został dokument regulujący zasady funkcjonowania Rember
towskiej Akademii Seniora - Regulamin RAS. Zgodnie z regulaminem powołany został organ doradczyRada Rembertowskiej Akademii Seniora. 14 listopada 2011 r. odbyły się pierwsze wybory do Rady RAS.

35

Zarząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w kwietniu 2007 r.: Mieczysław Golonka, Maria Bogdan Hanak, Stanisław Choiński
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Główne cele RAS36

Cel I: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, zostanie osiągnięty poprzez:
-

udział seniorów w wykładach i seminariach;

-

organizowanie wyjazdów studyjnych;

-

organizację zespołów samokształceniowych.

Cel II: Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączanie ich do systemu kształcenia ustawicznego
i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, zostanie osiągnięty poprzez:
-

poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych;

-

kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.

Cel III: Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, zostanie osiągnięty po
przez:
-

podejmowanie inicjatyw programowych;

-

powołanie Samorządu Słuchaczy;

-

współdziałanie w zespołach samokształceniowych;

-

inicjowanie grup samopomocowych;

-

współpracę z organizacjami kombatanckimi.

Rada RAS

Koordynator RAS cyklicznie spotyka się z zespołem doradczym, z którym omawia bieżące spra
wy oraz - na podstawie rozmów i przeprowadzonych wśród słuchaczy ankiet - przygotowuje ramowy
program zajęć na najbliższy semestr, uwzględniając możliwości organizacyjne i finansowe. W skład ze
społu doradczego wchodzą słuchacze Rembertowskiej Akademii Seniora. Ciało doradcze - Rada RAS składa się z:
-

Samorządu RAS

-

Komisji Programowej

-

Komisji Finansowej.

21 stycznia 2019 r. odbyły się wybory do Rady Rembertowskiej Akademii Seniora. Po uzyskaniu wyma
ganego kworum aktywni słuchacze RAS powołali nowy skład Samorządu, Komisji Programowej oraz
Komisji Finansowej.
W 2019 r. odbyło się pięć spotkań koordynatora z Radą RAS. Poruszano tematy zmian w regu
laminie RAS, obchodów Warszawskich Dni Seniora, wizyty studyjnej w Ożarowie oraz rewizyty. Konsul
towano tematykę wykładów, wycieczek oraz wyjść kulturalno - oświatowych.

10.2. Odbiorcy Rembertowskiej Akademii Seniora.

Słuchaczami Rembertowskiej Akademii Seniora są osoby w wieku emerytalnym, mieszkańcy
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Wolnymi słuchaczami mogą zostać pozostali mieszkańcy Dzielni

36J. Gnioska, Rembertowską Akademia Seniora, „Praca socjalna”, 2009, Nr 4, s. 67 - 80.
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cy Rembertów, jak również mieszkańcy innych dzielnic Warszawy. W 2019 r. czynnie w zajęciach
uczestniczyło 190 osób. W ciągu roku do RAS zapisało się 14 nowych osób.

10.3. Zajęcia w Rembertowskiej Akademii Seniora w 2019 r.

Rembertowska Akademia Seniora oferuje: wykłady, zajęcia fakultatywne, wyjścia / imprezy re
kreacyjno - oświatowe, zabawy taneczne. W ramach inicjatyw własnych, na własny koszt, słuchacze or
ganizują wycieczki turystyczno - krajoznawcze.
Wykłady odbywają się średnio 3 x w miesiącu. Prowadzone są przez wykładowców akademickich, spe
cjalistów - praktyków z określonej dziedziny, dziennikarzy, podróżników. Z wykładów w ciągu roku sko
rzystało 168 słuchaczy RAS.
Tabela nr 26. Wykaz wykładów RAS w 2019 r.

Lp.

Wykładowca
data wykładu

Temat

Liczba
słuchaczy

1.

Ewa Andrzejewska
7 stycznia 2019 r.

„Aleksandra Szczerbińska - Piłsudska -z karabinem
w ręku, w belwederskich pokojach i w zaciszu
sulejowskiego Milusina”

76

2.

Marek Borowski
14 stycznia 2019 r.

„Konstytucja - dobra czy zła? cz. 2”

66

3.

ppłk Jacek Jarzyna
11 lutego 2019 r.

„Organizacja przyjęć oficjalnych i prywatnych”

81

4.

Andrzej Sąsiadek
25 lutego 2019 r.

„Jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego”

76

5.

Marek Borowski
4 marca 2019 r.

„Konstytucja dobra czy zła? cz. 3”

73

6.

Alicja Moszyńska
11 marca 2019 r.

„Rozbudź w sobie pasję”

79

7.

Sławomir Drygalski
18 marca 2019 r.

„Światowe standardy muzyki rozrywkowej”

79

8.

Danuta Dobrowolska
25 marca 2019 r.

„Wisława Szymborska”

75

9.

Marek Borowski
1 kwietnia 2019 r.

„Konstytucja dobra czy zła? cz. 4”

65

10.

Anita Pogorzelska
8 kwietnia 2019 r.

„Ginące zwyczaje - plemiona Birmy”

73

11.

Ewa Sypnik- Pogorzelska
15 kwietnia 2019 r.

„Żywienie Seniora”

59

12.

Ewa Andrzejewska
13 maja 2019 r.

„Stanisław Moniuszko - patron roku 2019”

74

13.

Alicja Moszyńska
20 maja 2019 r.

„Ekonomia szczęścia Seniora - porady praktyczne”

62

14.

Joanna Szeliga
3 czerwca 2019 r.

„Profilaktyka cukrzycy”

70

15.

Sławomir Drygalski
10 czerwca 2019 r.

„Światowe standardy muzyki rozrywkowej cz. 2”

60

16.

dr Dariusz Włodarek
16 września 2019 r.

„Demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona przyczyny, objawy, terapia”

91
69

17.

Sławomir Drygalski
23 września 2019 r.

„Zacznij od Bacha - Zbigniew Wodecki”

74

18.

Sławomir Kosyl
1 października 2019 r.

„Stambuł - mieszanka kultur”

120

19.

Ewa Andrzejewska
7 października 2019 r.

„Najciekawsze murale warszawskie”

87

20.

dr Dariusz Włodarek
14 października 2019 r.

„Otyłość u osób starszych”

86

21.

ppłk Jacek Jarzyna
21 października 2019 r.

„Savoir vivre podczas spotkań formalnych i prywatnych”

64

22.

Alicja Moszyńska
28 października 2019 r.

„Młody umysł spełnia twoje marzenia”

75

23.

dr Dariusz Włodarek
4 listopada 2029 r.

„Profilaktyka zaburzeń psychicznych”

76

24.

Straż Pożarna
25 listopada 2019 r.

„Ryzyko pożarowe i zapobieganie pożarom”

73

25.

dr Dariusz Włodarek
2 grudnia 2019 r.

„Choroby wątroby”

87

26.

Sławomir Kosyl
9 grudnia 2019 r.

„Japonia. Największe atrakcje”

92

Zajęcia fakultatywne odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45, w Domu
Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10, w szkole językowej T&T, ul. Paderewskiego 3 lok.11 oraz w Klu
bie RAS, al. gen. A. Chruściela 28. W okresie sprawozdawczym skorzystało z nich 139 osób (65 osób
uczestniczyło co najmniej w dwóch różnych zajęciach).
W 2019 roku obyły się następujące zajęcia fakultatywne:
-

31 spotkań x 4 grupy - 124 godz. język angielski - 37 osób;

-

30 spotkań - 120 godz. malarstwo - 20 osób;

-

29 spotkań - 58 godz. zajęcia plastyczno - artystyczne - 19 osób;

-

9 spotkań - warsztaty plastyczne - 13 osób;

-

37 spotkań - 74 godz. chór - 21 osób;

-

31 spotkań - 46,5 godz. taniec w kręgu - 20 osób;

-

3 spotkania - joga śmiechu - trening bezwarunkowej radości - 12 osób;

-

19 spotkań - 38 godz. klub komputerowy (pierwsze półrocze) - 7 osób;

-

2 spotkania - 4 godz. - kurs komputerowy (pierwsze półrocze) - 3 osoby;

-

9 spotkań x 4 grupy - zajęcia komputerowe (październik - grudzień) - 32 osoby;

-

6 spotkań x 2 grupy - kurs obsługi smartfona - 16 osób;

-

14 spotkań - Rembertowski Dyskusyjny Klub Filmowy - 20 osób;

-

5 spotkań - warsztaty dziennikarskie - 4 osoby;

-

3 spotkania - kółko teatralne - 19 osób;

-

11 spotkań - trening pamięci - 31 osób;

-

3 spotkania - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 8 osób;

-

1 spotkanie - kurs samoobrony - 5 osób;

-

5 spotkań - warsztaty kulinarne - 16 osób;

-

19 spotkań - 28,5 godz. warsztaty „Świadomy wizerunek” - 20 osób;

-

2 spotkania- warsztaty pielęgnacyjno - makijażowe - 7 osób;
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-

1 spotkanie - klub gier planszowych - 5 osób;

-

1 spotkanie kółka fotograficzno - turystycznego - 3 osoby.
Słuchacze uczestniczyli również w zajęciach tanecznych dla seniorów, zajęciach gimnastyki

usprawniającej dla osób powyżej 50. roku życia w ramach programu „Senior - starszy, sprawniejszy”
oraz w grupowych ćwiczeniach ruchowych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim
i umiarkowanym, finansowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Seniorzy korzystali także z projektu realizowanego przez m. st. Warszawa wspólnie z organiza
cjami pozarządowymi, mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych pn.
Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora. Od stycznia do czerwca 2019 r. konsultacje odbywały się w Biblio
tekach Publicznych w Rembertowie, od października 2019 r. projekt jest realizowany w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Regularnie odbywają się czwartkowe spotkania przy kawie w Klubie RAS w Urzędzie Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy (Klub RAS powstał z inicjatywy słuchaczy Rembertowskiej Akademii Senio
ra).
Koncerty chóru RAS im. Stanisława Moniuszki:
-

27 stycznia 2019 r. - koncert w Parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Marysinie Wawerskim, ul. Kościusz
kowców 85a;

-

18 lutego 2019 r. - koncert walentynkowy w wykonaniu Chóru RAS, Chóru AGAT i Chóru Witolin
w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie;

-

13 maja 2019 r. - koncert „Pieśni Moniuszki” w sali wykładowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy;

-

22 maja 2019 r. - koncert w Klubie „Magia”;

-

29 maja 2019 r. - koncert w Klubie „Relax”, ul. Tarnowiecka 13;
17 czerwca 2019 r. - zakończenie roku akademickiego w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. War
szawy;
18 listopada 2019 r. -koncert międzypokoleniowy z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Chóru
RAS i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 376 w Rembertowie;

-

16 grudnia 2019 r. - spotkanie wigilijne dla słuchaczy RAS w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy.

Pokazy tańca w kręgu w wykonaniu grupy tanecznej „Rasowianki”:
- 27 maja 2019 r. - „Aktywność, radość, pasja - priorytety w każdym wieku” - podsumowanie działal
ności RAS w Bibliotece Publicznej im Jana Pawła II;
- 11 czerwca 2019 r. - finał VIII edycji „Seniorzy Mają Talent” - Przeglądu Amatorskiej Twórczości Se
niorów w Warszawskiej Akademii Technicznej;
- 26 września 2019 r. - rewizyta seniorów z Ożarowa (powiat opatowski, woj. świętokrzyskie).

Wyjścia Z imprezy rekreacyjno - oświatowe:
-

15 lutego 2019 r. - karnawałowy bal maskowy w Domu Kultury „Wygoda”;

-

27 marca 2019 r. - wyjście do Teatru Żydowskiego na spektakl pt. „Jak w przedwojennym kabarecie”;

-

30 marca 2019 r. - spacer nordic - walking;
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-

13 marca 2019 r. - wernisaż grupy malarskiej RAS w Domu Kultury „Rembertów”;

-

23-24 maja 2019r. - wizyta studyjna w Ożarowie (powiat opatowski, woj. świętokrzyskie);

-

27 maja2019r. - „Aktywność, radość, pasja - priorytety w każdym wieku” - prezentacja działalności
RAS: pokaz tańca w kręgu, wernisaż grupy malarskiej, pokaz mody;

-

30 maja 2019r. - otwarcie sceny plenerowej w Domu Kultury „Wygoda”;

-

09 czerwca 2019 r. - piknik rodzinny „Święto Rembertowa”;

-

11 czerwca 2019 r. - „Seniorzy Mają Talent” - Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów w Dzielni
cy Bemowo m.st. Warszawy;

-

12 czerwca 2019 r. - spacer z przewodnikiem „Włoskim śladem po Warszawie”;

-

14 czerwca 2019 r. - zabawa taneczna z okazji zakończenia roku akademickiego w Domu Kultury
„Wygoda”;

-

26 czerwca 2019 r.- Dzień Otwarty Domu Dziennego Pobytu (warsztaty kulinarne, plastyczne, ogrod
nicze, trening pamięci, grill, karaoke, fotobudka);

-

08 września 2019 r. - Parada Paderewskiego;

-

21 września- 1 października 2019 r. - Warszawskie Dni Seniora;

-

5 października 2019 r. - piknik rodzinny „Bądźmy bliżej siebie” w Rembertowie;

-

16października 2019 r. - „Święto pieczonego ziemniaka” - ognisko na Mokrym Ługu;

-

16 listopada 2019 r. - spacer nordic - walking;

-

27 listopada 2019 r. - zabawa andrzejkowa w Domu Kultury „Rembertów”;

-

9-10 grudnia 2019 r. - przedświąteczne dni otwarte Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rem
bertów m. st. Warszawy (warsztaty plastyczne, kulinarne, ubieranie choinki, wspólne kolędowanie);

-

15 grudnia 2019 r. - wyjście do Teatru Żydowskiego na spektakl pt. „Szabasowa dziewczyna”;

-

16 grudnia 2019 r. -spotkanie wigilijne dla słuchaczy RAS oraz osób zaprzyjaźnionych.

Wycieczki w 2019 r.:
-

3 stycznia 2019r. - Warszawa nocą;

-

14 kwietnia 2019 r. -Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Radomskiej;

-

11 maja 2019r. - Kanał Elbląski;

-

23-24 maja 2019 r. - Wizyta studyjna w Ożarowie (powiat opatowski, woj. świętokrzyskie);

-

8 czerwca 2019 r. - Szlak Krzyżacki;

-

19 maja - 2czerwca2019 r. -Ustka - wczasy rehabilitacyjno - wypoczynkowe zorganizowane przez
słuchaczkę RAS;

-

4-18 września 2019 r. -Iwonicz - Zdrój - wczasy turystyczno - wypoczynkowe zorganizowane przez
słuchaczkę RAS;

-

20-22 września 2019 r. - wycieczka Słowacki Spisz.

„Miejsce Przyjazne Seniorom”
W roku 2019 odbył się finał czwartej edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego or
ganizatorami są: Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Miasto Stołeczne War
szawa. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz
wydarzeń cyklicznych na terenie m. st. Warszawy, które są otwarte na potrzeby osób starszych. Realiza
cja konkursu jest jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 - 2020”.
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W ocenie formalnej złożonych wniosków bierze udział Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
m. st. Warszawy, które następnie przekazuje zgłoszenia do dzielnicowych rad seniorów. W ramach oceny
merytorycznej rada seniorów z danej dzielnicy przeprowadza wizytację rekomendowanych miejsc prze
kazując ocenę wniosków do Kapituły Konkursu, która wyłania wyróżnione podmioty.
5 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury „Świt” odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Miej
sce Przyjazne Seniorom”. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów, wzorem roku ubiegłego,
otrzymał certyfikat w kategorii „instytucja publiczna” na lata 2019 - 2021.

Wizyta studyjna/rewizyta:
Wizyta studyjna to odwiedziny w instytucji, organizacji lub miejscu, które chcemy bliżej poznać,
zrozumieć jego funkcjonowanie, zapoznać się z ofertą. Jej celem jest nawiązanie lub rozwinięcie współ
pracy pomiędzy instytucjamii/organizacjami. Uczestnicy takiej wizyty mają natomiast możliwość nawiąza
nia nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń.
W 2016 r. Ośrodek nawiązał współpracę z gminą Ożarów (powiat opatowski województwo świę
tokrzyskie) w zakresie upowszechniania oferty aktywizacji seniorów - rozwiązania stosowane w Domu
Dziennego Pobytu oraz RAS posłużyły jako przykład dobrych praktyk. Podczas wizyty studyjnej w listo
padzie 2016 r. władz Ożarowa oraz kierownika tamtejszego ośrodka pomocy społecznej w naszej dzielni
cy dzielono się doświadczeniami z pracy z seniorami i przeciwdziałaniu ich izolacji i osamotnieniu.
W październiku 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu i Klubu Senior+ w Ożarowie,
a w styczniu 2019 r. zawiązało się stowarzyszenie Ożarowska Akademia Seniora.
Słuchacze Rembertowskiej Akademii Seniora w dniach 23 - 24 maja 2019 r. uczestniczyli w wi
zycie studyjnej w Dziennym Domu i Klubie Senior+ w Ożarowie. Grupa czterdziestu słuchaczy wraz
z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej miała okazję zapoznać się z działalnością i funkcjono
waniem Ożarowskiej Akademii Seniora oraz Dziennego Domu i Klubu Senior+, aktywnie uczestnicząc
w przygotowanych przez gospodarzy atrakcjach.
26 września 2019 r. odbyła się rewizyta seniorów z Ożarowa. Goście uczestniczyli w części ofi
cjalnej, zwiedzając Izbę Pamięci w Klubie Akademii Sztuki Wojennej, następnie w Bibliotece Publicznej
mieli okazję zapoznać się z działalnością Rembertowskiej Akademii Seniora, podziwiając wernisaż grupy
malarskiej oraz rękodzieła seniorek, kosztując przy tym słodkich wypieków przygotowanych podczas
warsztatów kulinarnych. Część oficjalną uświetnił pokaz tańca w kręgu oraz pokaz mody w wykonaniu
słuchaczek RAS. Spotkanie zakończyła zabawa taneczna w Sali Bankietowej Rembertów.
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W grudniu 2019 r. Ośrodek przygotował, zredagował, we współpracy z seniorami ożarowskimi i rembertowskimi, i sfinansował wydanie specjalne "RASowych wiadomości", w całości poświęcone obu wizytom.
Biuletyn był załączony jako dodatek do grudniowego wydania "Gazety Rembertowskiej".

„Aktywność, radość, pasja - priorytety w każdym wieku”
27 maja 2019 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie odbyło się spotkanie
podsumowujące dotychczasową działalność Rembertowskiej Akademii Seniora. Wydarzenie zgromadziło
liczne grono słuchaczy RAS, mieszkańców Rembertowa oraz zaproszonych gości.
Jako pierwsza wystąpiła grupa taneczna „Rasowianki”, wykonując taniec szkocki i grecki. Na
stępnie jedna ze Słuchaczek RAS wyrecytowała swoje autorskie wiersze o matce i kobiecie. Publiczność
miała także okazję oglądać pokaz mody w wykonaniu uczestniczek „Warsztatów świadomego wizerun
ku”, które pokazały, że styl i elegancja nie mają metryki.
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Rangę wydarzenia podniósł występ aktorki i poetki - Antoniny Marcinkiewicz, która wykonała monolog
pt. „Statystyczna wdowa”. Tego dnia odbył się także wernisaż prac grupy malarskiej Rembertowskiej
Akademii Seniora. Słuchaczki RAS czynnie zaangażowały się w przygotowania tego wydarzenia, przygo
towując słodki poczęstunek dla uczestników spotkania.

„Seniorzy mają talent” - Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów
„Seniorzy Mają Talent” jest przedsięwzięciem międzydzielnicowym, co roku organizowanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w innej warszawskiej dzielnicy. W roku 2019zmieniona została formu
ła wydarzenia zkonkursu na przegląd amatorskiej twórczości seniorów. Przegląd współorganizowało
10 dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, We
soła i Żoliborz. Ideą wydarzenia jest integracja środowiska seniorskiego, a celem przede wszystkim
zmiana stereotypowego postrzegania osób starszych oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej
seniorów. Uczestnicy przeglądu prezentują swoje talenty w kilku kategoriach, m. in. w tańcu, teatrze, pla
styce, literaturze. W wydarzeniu biorą udział zespoły artystyczne oraz osoby indywidualne zgłoszone
przez jednostki pomocy społecznej działające na rzecz osób starszych.
W 2019 r. odbyła się ósma edycja „Seniorzy Mają Talent”. Dzielnica Rembertów wzięła w nim
udział po raz czwarty. Finał miał miejsce 11 czerwca 2019 r. w sali widowiskowo - kinowej Klubu War
szawskiej Akademii Technicznej w Dzielnicy Bemowo. Seniorzy z Rembertowa zgłosili swoje prace
w czterech kategoriach:
-

malarstwo - 11 zgłoszeń,

-

rękodzielnictwo - 10 zgłoszeń,

-

literatura - 3 zgłoszenia,

-

taniec - 1 zgłoszenie.

75

Na spotkaniu ewaluacyjnym, które odbyło się 9 października 2019 r. w Ośrodku Pomocy Spo
łecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ustalono, że organizatorem dziewiątej edycji „Seniorzy Mają
Talent” - Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wawer m. st. Warszawy.

Warszawskie Dni Seniora w Rembertowie:
Warszawskie Dni Seniora (WDS) organizowane są co roku na przełomie września i października.
W tym czasie odbywa się szereg zajęć i atrakcji dedykowanych seniorom. W roku 2019 słuchacze RAS
licznie skorzystali z przygotowanej dla nich oferty.
- 23 września 2019 r. - wykład dziennikarza muzycznego Sławomira Drygalskiego pt. „Zacznij od Ba
cha - Zbigniew Wodecki.”;
- 23 września 2019 r. - recital Tomka Grdenia w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Remberto
wie;
- 24 września 2019 r. - międzypokoleniowy piknik w ramach współpracy Domu Kultury „Wygoda”
i Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;
- 25 września 2019 r. - warsztaty kulinarne - pieczenie ciast w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 25 września 2019 r. - warsztaty plastyczne - tworzenie autorskiej biżuterii z koralików w OPS;
- 25 września 2019 r. - warsztaty samoobrony z instruktorem w Sali gimnastycznej OPS;
- 25 września 2019 r. - koncert Haliny Kunickiej w Domu Kultury „Rembertów”;
- 28 września 2019 r. - Warszawska Olimpiada Seniorów na Stadionie Klubu Sportowego Polonia;
- 28 września 2019 r. - koncert Alicji Łukomskiej w Domu Kultury „Wygoda”;
- 29 września 2019 r. - Jarmark Kreatywności - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
w Parku Saskim;
- 29 września 2019 r. - potańcówka z zespołem „The Warsaw Dixielanders” w Domu Kultury „Rember
tów”;
- 1 października 2019 r. - inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Rembertowskiej Akademii Senio
ra; wykład podróżnika Pana Sławomira Kosyla pt. „Stambuł - mieszanka kultur”.

10.4. RAS a budżet partycypacyjny w m. st. Warszawa w 2019 r.
Zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącego Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/918/2008Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku (ze
zmianami) w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy Ośrodek opraco
wuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania
występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu poli
tyki społecznej. Program pod nazwą „Rembertowską Akademia Seniora” należy do zadań własnych gmi
ny z zakresu pomocy społecznej w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Rembertowska Akademia Seniora jest lokalnym programem aktywizacji seniorów o charakterze edukacyjno - kul
turalnym. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. War
szawy.
W roku 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego słuchacze RAS zgłosili dwa projekty:
-

projekt nr 380 - stroje dla zespołu tanecznego „Rasowianki” (koszt projektu 10.000,00 zł) - projekt
niewybrany w głosowaniu;
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-

projekt nr 381 - wyposażenie Klubu Seniora w komputer z oprogramowaniem (koszt projektu
4.882,50 zł) - projekt wybrany w głosowaniu.
Cele projektów wpisywały się w cele Społecznej Strategii Warszawy - Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych na lata 2009 - 2020 (Uchwała Nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.) oraz Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”
(Uchwała Nr LXXII/1870/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r.).
10.5. Podsumowanie.
-

Spotkania w Rembertowskiej Akademii Seniora cieszą się coraz większą popularnością. Seniorzy ak
tywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach, są otwarci na nowe propozycje.

-

Słuchacze RAS promują działalność Akademii na ogólnowarszawskich spotkaniach i piknikach. Na
wiązują nowe znajomości, wymieniają się doświadczeniami z seniorami z innych dzielnic. Angażują
się w organizację zabaw tanecznych, współpracują z koordynatorem w urozmaicaniu oferty RAS.
Propagują działalność Rembertowskiej Akademii Seniora wśród sąsiadów i znajomych, przez co licz
ba uczestników stale wzrasta.

-

1 słuchacz RAS jest przedstawicielem do Warszawskiej Rady Seniorów;

-

Słuchacze RAS wchodzą w skład Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (kadencja
2018-2021).

-

Słuchaczka RAS jest autorką projektu międzypokoleniowego „Filmuję to, co kocham” - pokaz filmów
krotkometrażowych powstałych we współpracy uczestników Klubu Komputerowego RAS i uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 217 w ramach „Akademii Liderów 60+”.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego
14 listopada 2019 r. przedstawiciele Ośrodka wzięli udział w konferencji pn. "20 lat po reformie
samorządowej - kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim", zorganizowanej przez Ma
zowieckie Centrum Polityki Społecznej. Podczas konferencji - z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika
Socjalnego - wręczane były wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego dla pracowników jed
nostek pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Jedną z osób wyróżnionych był pracownik so
cjalny Ośrodka - Paulina Chojecka - Koordynator Rembertowskiej Akademii Seniora. Wyróżnionym po
dziękowano za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących miesz
kańców Mazowsza, za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
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11. PROJEKT „W RODZINIE SIŁA!”

11.1. Informacje ogólne.

Projekt „W rodzinie siła” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo
jewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia spo
łecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przedmiotem projektu jest integracja osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową, w tym ak
tywna integracja dla włączenia społecznego, realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy (OPS) wspólnie z partnerem - Fundacją Rozwoju Osobistego "Przystań"
(FRO). Wartość projektu ogółem wynosi 442.000,00 zł, wysokość dofinansowania 353.600,00 zł.
Projekt skierowany jest do rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wy
chowujących dzieci mieszkających na terenie dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, spełniających co
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej37,
korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej bądź kwalifikujących się
do objęcia takim wsparciem oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych.

11.1.1. Uczestnicy projektu.

Projekt skierowany jest do grupy 25 osób dorosłych (18K i 7M), mieszkańców dzielnicy, które:
-

korzystają ze wsparcia tut. OPS (praca socjalna, pomoc psychologiczna, asysta rodzinna, doradztwo
zawodowe, "Maluszkowo") lub spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i kwalifikują się do objęcia w/w wsparciem, i/lub

-

pochodzą z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, o któ
rych mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
i/lub

-

są osobami z niepełnosprawnością, i/lub

-

są członkami gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością (o ile
co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z
niepełnosprawnością), i/lub

-

korzystają z PO PŻ.

Ponadto projekt skierowany jest także do 15 osób (8K i 7M) stanowiących otoczenie osób zagrożo
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tzn. dzieci osób dorosłych biorących udział w projekcie;
wiek: 13-16 lat). Łącznie zaplanowane jest wsparcie dla 40 uczestników (26 kobiet, 14 mężczyzn). Okres
trwania projektu to 36 miesięcy (II cykle po 18 miesięcy).
Preferowane do objęcia wsparciem są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020 oraz
osoby z jednej lub kilku wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby
37a) ubóstwa; b) sieroctwa; c) bezdomności; d) bezrobocia; e) niepełnosprawności; f) długotrwałej lub ciężkiej choroby; g) przemocy
w rodzinie; h) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; i) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro
wadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; j) braku umiejętności w przystosowaniu
do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; k) trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy; I) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; m) alkoholizmu lub narkomanii; n) zdarzenia lo
sowego i sytuacji kryzysowej; o) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zakłada się, że uczestnicy projektu to osoby w wieku aktywno
ści zawodowej, w znacznej mierze o niskim poziomie wykształcenia, m. in. bezrobotne lub nieaktywne
zawodowo, z których około 70% stanowią kobiety. Minimum 2 osoby z tej grupy to osoby posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny.

11.1.2. Rekrutacja.
Z uwagi na fakt, że projekt będzie obejmował II cykle, rekrutacja zostanie przeprowadzona dwukrotnie.
1.

W pierwszej kolejności do projektu zrekrutowane będą osoby, które są Klientami tut. OPS. Za rekru
tację odpowiedzialni będą pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz specjaliści pracujący w OPS.
Ponadto informacja o naborze do projektu zostanie umieszczona: na stronie www i fanpage'u Face
book OPS, Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz na stronie FRO, w formie papierowej
(plakat/ulotki) w placówce OPS, Urzędzie Dzielnicy Rembertów oraz w siedzibie FRO, a także
w szkołach i przychodniach na terenie dzielnicy Rembertów.

2.

Osoby, które zgłoszą się, jako chętne do udziału w projekcie, zostaną zaproszone na spotkanie
z członkiem zespołu projektowego w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej, stworzonej na potrzeby
projektu. Ankieta rekrutacyjna będzie również dostępna na stronie internetowej projektu.

3.

Na podstawie ankiety i ustalonej punktacji, spośród wszystkich zgłoszonych osób zespół projektowy
dokona selekcji i rekrutacji uczestników projektu (13 osób w I turze). Każdy kandydat otrzyma punkty
za każdą cechę:
a) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020 - 5 pkt,
b) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - 5 pkt,
c)

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi - 5 pkt,

d) osoby korzystające ze wsparcia tut. OPS - 3 pkt,
e) osoby długotrwale bezrobotne - 3 pkt,
f)

osoby z problemami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - 3 pkt,

g) osoby z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - 3 pkt,
h) osoby z rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 3 pkt,
i)

rodzic rodziny wielodzietnej - 2 pkt,

j)

rodzic z rodziny niepełnej/samotny - 2 pkt,

k)

osoby o niskim wykształceniu - 1 pkt.

4.

Z wytypowanymi osobami zostanie podpisana deklaracja i umowa uczestnictwa w projekcie.

5.

W ciągu 2 miesięcy od nawiązania kontaktu z rodziną zostanie opracowana pogłębiona diagnoza, na
podstawie której pracownik socjalny, asystent rodziny, doradca zawodowy lub/i psycholog, we współ
pracy z Klientem, dobiorą narzędzia aktywnej integracji. Diagnoza zakończy się podpisaniem kontrak
tu socjalnego odpowiadającego indywidualnym potrzebom rodziny. W przypadku wycofania się z kon
traktu procedura rekrutacji zostanie uruchomiona wobec klientów z listy rezerwowej.

Ramy czasowe rekrutacji: I tura X - XII 2019 r., II tura I - III 2021 r. Rekrutacja do II tury projektu będzie
odbywała się na tych samych zasadach, co w I turze. W II turze wytypowanych zostanie 12 nowych
uczestników projektu.
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11.1.3. Formy wsparcia dla uczestników projektu.

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:
1.

Aktywna integracja społeczna, w tym:
a)

Poradnictwo psychologiczne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z poradnictwa psy
chologicznego w OPS, w formie spotkań indywidualnych trwających 60 min. Zakładane jest od
bycie min. 60h konsultacji - 30h na każdy cykl projektu. Uczestnicy projektu będą kierowani do
psychologa przez asystenta rodziny, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego lub realizato
rów warsztatów (FRO);

b) Warsztaty kompetencji społecznych (realizator FRO);
c)

Grupa wsparcia dla rodziców (realizator FRO);

d) Zajęcia dla rodziców z dziećmi do lat 3 „Maluszkowo”;
e) Wyjścia integracyjne dla rodzin. Zaplanowano, że każda z rodzin objęta zostanie tym wspar
ciem przynajmniej 1 raz. Przewidziano zakup biletów/voucherów dla rodziny;
2.

Usługi zdrowotne. W ramach tego wsparcia uczestnicy będą mogli skorzystać z: całkowitego lub
częściowego dofinansowania kosztów leczenia - np. stomatolog, dermatolog, ortopeda itp. i/lub dofi
nansowania badań sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych do wystawienia książeczki zdrowia
na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne - niezbędnych w celu podjęcia określonych wymaganiami
sanitarnymi stanowisk pracy. Uczestnicy projektu zakwalifikowani do tego zadania będą mogli sko
rzystać z więcej niż jednej usługi zdrowotnej, w zależności od potrzeb;

3.

Aktywna integracja zawodowa:
a)

Konsultacje z doradcą zawodowym - liczba godzin 75, średnio 3 godziny konsultacji indywi
dualnych na uczestnika w trakcie trwania projektu;

b)

Kurs/szkolenie kwalifikacyjne - dobierane indywidualnie do uczestnika na podstawie diagnozy
i rekomendacji stworzonej przez doradcę zawodowego. Kurs/szkolenie zakończy się egzaminem/sprawdzeniem potwierdzającym nabycie wiedzy (zewnętrznym w przypadku uzyskania
kwalifikacji) i wydaniem zaświadczenia. Liczba godzin kursu/szkolenia uzależniona jest od typu
kwalifikacji do nabycia;

c)

Usługa pośrednictwa pracy - liczba godzin 75, średnio 3 godziny konsultacji indywidualnych na
uczestnika w trakcie trwania projektu;

4.

Praca socjalna i asysta rodzinna:
Praca socjalna: Każdy dorosły uczestnik projektu objęty zostanie kontraktem socjalnym lub indywidu
alną umową (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), których długość i częstość odnawiania będzie
zależna od rodzaju użytych instrumentów i potrzeb rodziny. Ścieżki reintegracji będą tworzone indy
widualnie dla każdego uczestnika projektu i uwzględniać będą sytuację osoby, jej potencjał, zasoby,
predyspozycje i potrzeby. Zaletą pracy pracownika socjalnego będzie udzielenie wsparcia nie tylko
w postaci zasiłków (wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych i celowych - zgodnie z usta
wą o pomocy społecznej), ale także pomocy w obszarze zarządzania gospodarstwem domowym, re
alizacja działań, których celem jest poprawa komfortu życia (w tym jakości życia rodziny w miejscu jej
zamieszkania), wsparcie w zakresie wypełniania kwestii formalnych w urzędach i placówkach pań
stwowych. Osoby, które podpiszą kontrakt, będą także mogły otrzymać wsparcie w postaci finanso
wania biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Średnia liczba godzin wsparcia na
uczestnika projektu to 6,5h w miesiącu.
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Asysta rodzinna: Do zadań asystenta rodziny należeć będzie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu
problemów socjalnych (mieszkaniowych, materialnych, prawnych, zdrowotnych), pomoc w rozwiązy
waniu problemów psychologicznych, pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych i rozwiązy
waniu problemów z dziećmi, rozwijaniu umiejętności społecznych i wspieraniu aktywności społecznej
rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu i podejmowa
niu pracy zarobkowej. Przewiduje się, że minimum 5 rodzin zostanie objętych asystą. Asystent rodzi
ny spotykać się będzie z rodziną minimum 1 raz w tygodniu w zależności od sytuacji i potrzeb rodzi
ny.).
Dodatkowo w ramach wsparcia uczestnikowi zakwalifikowanemu do projektu przysługuje ubezpieczenie
NNW i OC podczas korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w Projekcie.

11.2. Realizacja Projektu w 2019 r.
W okresie sprawozdawczym były realizowane trzy z czterech podzadań z Zadania 4: Praca socjalna
i asysta rodziny.
11.2.1. Podzadanie 1: Rekrutacja uczestników projektu.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 24 zgłoszenia udziału w projekcie (16 kobiet, 8 mężczyzn).
Z kandydatami wypełniono ankiety rekrutacyjne oraz przedstawiono główne założenia i zadania przewi
dziane do realizacji w projekcie. Zgłoszenia kandydatów zostały poddane ocenie formalnej (12 godzin do
radca zawodowy i psycholog) oraz merytorycznej (22 godziny doradca zawodowy i 22 godziny psycho
log). W rezultacie zrekrutowano do projektu 13 osób, w tym 10 kobiet i 3 mężczyzn (zgodnie z założe
niami projektu odnośnie grupy docelowej). Podczas rozmów rekrutacyjnych badana była sytuacja spo
łeczno-zawodowa kandydatów/ek, ich motywacja do udziału w projekcie oraz weryfikacja potrzeb kandydatów/ek z oferowanym w projekcie wsparciu.
W tym okresie sprawozdawczym siedmiu zakwalifikowanych uczestników przeszło konsultacje ze
specjalistami: doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny oraz wytypowane rodziny diagnozę
asystenta rodziny, co pozwoliło stworzyć dla każdego uczestnika Indywidualną Ścieżkę Reintegracji.
Sposób komunikacji i organizacja procesu rekrutacji oraz doradztwa oparty był na zasadach równego
traktowania i niedyskryminacji - różne terminy i godziny spotkań - umożliwianie godzenia ról społecz
nych; weryfikacja specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych i gotowość do ich realizacji. W ramach
wsparcia osób

posiadających dzieci

umożliwiono odbycie spotkań w godzinach

pracy żłob-

ka/przedszkola/szkoły. Dodatkowo odbyło się spotkanie poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w świetlicy
socjalnej prowadzonej przez Partnera projektu) w celu wyjścia z projektem poza Ośrodek i zwiększenia
dostępności do bezpośredniej informacji o Projekcie, przekazywanej przez koordynatora oraz osobę
wspierającą koordynatora.
11.2.2. Podzadanie 2: Objęcie uczestników projektu kontraktami socjalnymi/indywidualnymi umo
wami.

W IV kwartale 2019 r. pracownik socjalny przeprowadził 6 rodzinnych wywiadów środowiskowych
(dwóch uczestników jest członkami jednego gospodarstwa domowego), na podstawie których została
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przyznana pomoc finansowa w postaci zasiłków celowych i okresowych. Łączna liczba godzin pracy pra
cownika socjalnego - 12. W danym okresie zostało podpisanych 7 umów z uczestnikami projektu wraz
z deklaracjami udziału w projekcie.

11.2.3. Podzadanie 3: Wsparcie w postaci zasiłków (wkład własny, środki publiczne).

Na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych wywiadów została pod
jęta decyzja o wsparciu finansowym 7 uczestników projektu. W rezultacie wystawiono 6 decyzji na zasiłek
celowy i 2 decyzję na zasiłek okresowy.
12. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

12.1. Informacje ogólne.

Zarządzeniem nr 1664/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 2011 r. powoła
ny został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy. Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. War
szawy, ul. Plutonowych 10, 04 - 404 Warszawa, który na mocy art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 218) zapewnia ob
sługę organizacyjno - techniczną Zespołu.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy wchodzi 11 osób. Są to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Komisji Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji poza
rządowej, Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Prokuratury.
Podstawę prawną funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych stanowi art. 9a - 9d ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Pro
gramie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m. st. War
szawie na lata 2017 - 2020, przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/981/2016Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów takich jak
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciw
działania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
-

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciw
działanie temu zjawisku;

-

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

-

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowi
sku lokalnym;

-

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidu

alnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawi
cieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
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-

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w ro
dzinie;

-

monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpie
niem przemocy;

-

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efek
tów tych działań.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w opar

ciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedurę
„Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta”, wypełnianych przez przedstawicieli podmio
tów realizujących procedurę, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w spra
wie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209,
poz. 1245).

12.2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

1) W 2019 r. odbyło się 8 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.
2)

Do Zl wpłynęły 43 formularze Niebieska Karta A (wszczynające procedurę oraz w trakcie jej realiza
cji), z tego: 9 wypełnionych przez przedstawicieli pomocy społecznej, 32 - Policji, 2 - oświaty.

3)

Procedurą Niebieskie Karty objęto 57 rodzin.

4) W ramach procedury wskazano 89 osób doznających przemocy, w tym: 52 kobiety, 9 mężczyzn
i 28 dzieci.
5) W ramach procedury wskazano 61 osób stosujących przemoc, w tym: 10 kobiet i 51 mężczyzn.
6) W okresie sprawozdawczym pracowały 54 grupy robocze, które spotkały się 71 razy.
7) Zakończono 35 procedur NK.
8)

Działania podejmowane przez Zl w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
-

informacje nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy Rem
bertów m. st. Warszawy: http://www.rembertow.waw.pl/strona-1148-przeciwdzialanie przemocy.html

-

szkolenia dla przedstawicieli instytucji wspierających rodziny, pracowników placówek oświato
wych, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych z zakresu tworzenia, realizacji i ewaluowania programów profilaktycznych i projektów o charakterze profilaktycznym:
S

„Możesz inaczej - kampania społeczna adresowana do osób stosujących przemoc” - konfe
rencja;

•/

„Nowe podejście w pracy z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym i problemem
przemocy w rodzinie”;

S

„Lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” - spotkania monitorujące;

S

„Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ze
społu Interdyscyplinarnego”;

■S

„Zmiana jest możliwa” - zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
(TSR) w pracy z osobami stosującymi przemoc;

Z

„Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” - konferencja;

S

„Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw” - ogólnopolska konferencja;
superwizje indywidualne;

S

superwizje grupowe;
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konsultacje eksperckie z prawnikiem;
-

organizacja czasu wolnego dla rodzin doświadczających przemocy (programy):
S Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia,

-

realizacja w szkołach i przedszkolach programów z zakresu asertywności, komunikacji interper
sonalnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
S

„Akademia świadomego rodzica”,

■J

„Wychowanie bez tajemnic”

■/

„Jak mówić by nie ranić”,

s

„Mobbing rówieśniczy - sam pośród swoich”,

s

„Dobra interwencja”,

S

„Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole, współpracującej z odpowiedzialnymi rodzicami,
opiekunami”,

-

dystrybucja ulotek, plakatów „Reaguj na przemoc” - placówki oświatowe, placówki opieki zdro
wotnej;

-

działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku:
•/

udział w ogólnopolskim programie „Reaguj na przemoc”,

s

realizacja programu „Dobry rodzic - dobry start”: „Maluszkowo” - zajęcia organizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy we współpracy z Funda
cją „Dajemy Dzieciom Siłę”, adresowane do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat, dystrybu
cja ulotek promujących zajęcia,

•/

warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - „Rodzeń
stwo bez rywalizacji”, „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” - dla rodzi
ców dzieci 0-6 lat;

S
-

kampania „Postaw na rodzinę”;

działania skierowane do osób doznających przemocy w rodzinie: działania podejmowane przez
członków Zl / grup roboczych podczas wykonywania własnych obowiązków służbowych - infor
mowanie, kierowanie do odpowiednich placówek / instytucji, wspieranie, udzielanie pomocy
(np. materialnej), monitorowanie sytuacji w rodzinie, współpraca z innymi służbami;

-

działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie: działania informacyjne i motywu
jące podczas rozmów z członkami Zl / grup roboczych, a także działania podejmowane przez
członków Zl / grup roboczych podczas wykonywania własnych obowiązków służbowych - zobo
wiązywanie do udziału w spotkaniach korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc,
informowanie, kierowanie do odpowiednich placówek / instytucji, motywowanie, monitorowanie
sytuacji w rodzinie, współpraca z innymi służbami.

13. KONTROLA I AUDYT
W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przeprowadzo
ne zostały następujące kontrole i audyty:
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Tabela nr 27. Kontrole i audyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r.

Data

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

1.

listopad 2018 styczeń 2020

Biuro Audytu
Wewnętrznego
Urzędu m. st. Warszawy

Zadanie audytowe pn. „Ocena bezpie
czeństwa informacji ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony danych oso
bowych w kontekście zmieniającego się
otoczenia prawnego”

2.

29 marca 2019 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna

Kontrola planowa
z zakresu higieny komunalnej

3.

listopad 2019 kwiecień 2020

Biuro Audytu
Wewnętrznego
Urzędu m. st. Warszawy

Zadanie audytowe pn. „Ocena bezpie
czeństwa informacji ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony danych oso
bowych”

Lp.

14. PODSUMOWANIE / PERSPEKTYWY
1.

Proces rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych zostanie zakończony poprzez
wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego w 2020 r. - Zarządzenie Nr 1703/2019 Prezyden
ta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia „Warszawskiego modelu rozdzielenia pracy
socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej” zostało wyda
ne w dniu 18 listopada 2019 r.

2.

W 2019 r. OPS rozpoczął realizację projektu "W rodzinie siła!" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach IX Osi priorytetowej:
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt będzie realizo
wany do 2022 r. Wartość projektu ogółem 442.000,00 zł, wysokość dofinansowania 353.600,00 zł.

3.

OPS w 2019 r. ponownie zgłosił wniosek o przyznanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Pią
ta edycja konkursu była organizowana przez Warszawską Radę Seniorów oraz Urząd m.st. Warsza
wy przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów. Głównym celem akcji jest wyróżnienie, promo
wanie instytucji, organizacji i wydarzeń realizowanych na terenie m.st. Warszawy otwartych na po
trzeby osób starszych; miejsc, w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz
obsługiwani. Realizacja konkursu jest jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom
na lata 2013 - 2020”. Ośrodek otrzymał certyfikat w kategorii „instytucja publiczna” na lata
2019-2021.

4.

W 2019 r. dużym wydarzeniem, w szczególności dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora,
była zorganizowana przez OPS wizyta studyjna w Dziennym Domu i Klubie Senior+ oraz Ożarowskiej
Akademii Seniora w Ożarowie (powiat opatowski województwo świętokrzyskie) oraz rewizyta senio
rów z Ożarowa. Początki współpracy pomiędzy władzami Ożarowa i tamtejszym ośrodkiem pomocy
społecznej a władzami i OPS w Rembertowie sięgają 2016 r.

5.

14 listopada 2019 r. podczas konferencji pn. "20 lat po reformie samorządowej - kondycja służb spo
łecznych w województwie mazowieckim", zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Spo
łecznej, pracownik socjalny OPS - Koordynator Rembertowskiej Akademii Seniora, otrzymał wyróż
nienie Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienia były przyznawane pracownikom jedno
stek pomocy społecznej za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrze
bujących mieszkańców Mazowsza, za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość na potrzeby dru
giego człowieka.
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6.

W 2019 r. po raz pierwszy przedstawiciel OPS brał udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pre
zydenta RP Narodowe Czytanie, prezentując fragment noweli Elizy Orzeszkowej "Dobra pani". Od
czytany fragment dotyczył źle pojmowanej dobroczynności.

7.

W 2019 r. rozpoczęto prace nad nową stroną internetową OPS oraz RAS, zgodną z wymaganiami
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Uruchomiono także stronę internetową projektu "W rodzi
nie siła!" http://www.opsrembertow.waw.pl/efs/

8.

Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa ilości osób korzystających ze świadczeń finansowych
i niepieniężnych z pomocy społecznej. Jednocześnie wśród osób korzystających z oferty Ośrodka
Pomocy Społecznej wzrasta udział osób i rodzin korzystających wyłącznie z pracy socjalnej oraz
z innych form działalności nie rejestrowanych w systemach informatycznych. Dane te korespondują
z analizą rodzin korzystających z pomocy społecznej - najliczniejszą grupę stanowią jednoosobowe
gospodarstwa domowe emerytów i rencistów oraz rodzin (w tym niepełnych) z jednym lub dwójką
dzieci. Zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych w tych rodzinach jest priorytetem. Tymcza
sem środki OPS na 2020 r. na realizację zadań gminy o charakterze obowiazkowym38(przvznawa39
nie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków okresowych ze środków pomocy społecznej) są abso
lutnie niewystarczające, nie pozwalają na wykonanie obowiązku określonego w art. 3 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, który stanowi, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmie
rzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiada
jących godności człowieka. Fakt ten może mieć również wpływ na spadek liczby osób korzystają
cych z pomocy społecznej - wysokość przyznawanych świadczeń jest nieadekwatna do rygorów pro
cedury administracyjnej związanej z ich przyznaniem.

Tabela nr 28. Zestawienie wysokości środków w budżecie OPS na realizację zasiłków okresowych i celowych.

Plan
na 2020*

Rok

Wykonanie
2019

Wykonanie
2018

Wykonanie
2017

Wykonanie
2016

Zasiłki okresowe

45.418,00

137.038,29

173.105,00

163.998,86

143.093,03

Zasiłki celowe

76.669,00

222.085,00

294.283,00

496.135,00

386.414,00

w tym na realizację
programu osłonowego

Zasiłki celowe
na zakup żywności
RAZEM

66.669,00

X

X

X

X

10.463,00

191.481,18

166.875,13

204.861,00

200.871,00

132.550,00

550.604,47

634.263,30

864.994,86

730.378,03

* wysokość planu na 2020 r. na dzień 20 kwietnia 2020 r., z uwzględnieniem środków przekazanych na realizację
programu osłonowego39

30 art. 3 ust. 1, ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 38 ust. 1 - 3 i ust. 5, art. 39 - 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)
Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)
39

Uchwała Nr XXIV/277/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryte
rium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących
kosztów utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.12.2019 r., poz. 15294);
Zarządzenie Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących
sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku / lo
kalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących;
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\Ng potrzeb oszacowanych na podstawie wykonania budżetu w ciągu kilku ostatnich lat łączny nie
dobór środków na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, określonych
w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wynosi 619.796,24 zł40.
Tabela nr 29. Informacja o wysokości niedoboru środków w stosunku do potrzeb w zakresie realizacji budżetu na rok 2020.

Kwota
niedoboru w zł
411.941,24

Zadanie
BA/l/4/1 - Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
zasiłek celowy

290.263,55

zasiłek okresowy

121.677,69

BA/l/3/11/1 - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
RAZEM

167.855,00
579.796,24

Zadania własne aminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

BA/l/3/10 - Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb
życiowych osób i rodzin (Rembertowską Akademia Seniora)

40.000,00

Zadania własne aminy (fakultatywne) określone w art. 17 ust. 2 ustawy o Domocy społecznej

ŁĄCZNIE NIEDOBORY

619.796,24

Jak widać z przedstawionych zestawień, wydatki na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
(z wyłączeniem zasiłków stałych) drastycznie spadają. Ponadto coroczne pomniejszanie funduszu na
wynagrodzenia (tzw. oszczędności z wakatów i zwolnień lekarskich pracowników) na rzecz świad
czeń pomocy społecznej uniemożliwia:
-

racjonalną politykę kadrową oraz realizację zadań na wysoce zadowalającym poziomie;

-

projektowanie i realizację działań niestandardowych, wykraczających poza przyznawanie i wypła
canie świadczeń, tak istotnych dla zmieniającej się rzeczywistości pomocy społecznej (profilak
tyczne działania na rzecz rodzin, seniorów, osób wykluczonych);

-

elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klienta pomocy społecznej oraz lokalnej spo
łeczności.

9.

Podobnie jak w ubiegłych latach tendencją, która powinna być brana pod uwagę w planowaniu dzia
łalności, jest stale rosnąca w dzielnicy liczba osób w wieku tzw. poprodukcyjnym. Zmniejszenie o po
łowę środków finansowych na realizację oferty OPS dla tej grupy, w szczególności aktywnych senio
rów, głównie słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora, spowoduje znaczącą deprywację ich po
trzeb i pogorszenie jakości życia. Nie można jednak pominąć grupy gospodarstw emerytów i renci
stów (ale także innych grup społecznych), która przede wszystkim powinna mieć zaspokojone pod
stawowe potrzeby bytowe - żywność, leki i ogrzewanie.

10. W aspekcie ciągłych niedoborów finansowych dużą wątpliwość budzi organizacja spotkań wigilijnych
dla mieszkańców poszczególnych osiedli w dzielnicy w dotychczasowej formule. Spotkanie wigilijne,
organizowane nieprzerwanie od 2004 r., budzą coraz mniejsze zainteresowanie, co przekłada się na
frekwencję na spotkaniach. Wydaje się, że większe korzyści w zakresie zaspokojenia potrzeb lokalnej

40

Z pisma nr OPS.3020.2.2019.MD.2 z dnia 13 sierpnia 2019 r. do Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie nie
doborów w projekcie budżetu na rok 2020
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społeczności może przynieść organizacja spotkania ogólnodzielnicowego, dostępnego dla wszystkich
mieszkańców.
11. Podobnie jak w roku 2018, aktualny jest postulat przygotowania profesjonalnej diagnozy rzeczywi
stych potrzeb i poziomu życia osób w wieku poprodukcyjnym (ponad 20% społeczności dzielnicy),
aby w sposób celowy kierować środki finansowe na zaspokojenie tych potrzeb oraz dostosowanie
oferty wsparcia.
12. Biorąc pod uwagę sygnały płynące ze środowiska lokalnego dotyczące braku oferty dla osób niepeł
nosprawnych, celowe byłoby pochylenie się nad tym obszarem funkcjonowania społecznego w multiprofesjonalnym zespole. Brak jest diagnozy dzielnicowej w tym obszarze, w 2019 r. w OPS podjęte
zostały działania dotyczące oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Niestety ani możliwości fi
nansowe ani kadrowe OPS nie pozwalają na przygotowanie i rozwój oferty dla tej grupy społecznej,
konieczna jest współpraca jednostek dzielnicowych.
13. W 2020 r. uwaga pracowników OPS nadal będzie skupiona przede wszystkim na oddziaływaniach
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, ale także w miarę możliwości - na działaniach wobec osób i rodzin dotkniętych różnymi formami deprywacji.
Trwają ponadto prace nad strategią #Warszawa2030, w których biorą udział również ośrodki pomocy
społecznej. Niewątpliwie zatem działania OPS w kolejnych latach będą związane z realizacją celów
strategii41.

Cele strategiczne:

Cele operacyjne:

1 1 Hb,m ty o siebie nawzajem
I ! Wspólnie ilrrydiijcniy n naszym mieście

1 Odpowiedzialna
wspolnoln

2 1 Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
2 2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

2

.3 Korzystamy z usług blisko domu

2-4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
2

Wygodna

lokałność

3

1. Korzystamy z alrakcyjnej przestrzeni publicznej

3 2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
3 3 Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego
3. Funkcjonalna
przestrzeń

4

1

Rozwijamy nasz twórczy potencjał

4 2 Generujemy innowacje
4 3 Przyciągamy talenty i liderów
4 4 Inspirujemy świat
4. Twórcze
środowisko

14. Końcowa refleksja nad wyzwaniami stojącymi przed Ośrodkiem w 2020 r., ale i latach następnych,
związana jest z aktualną sytuacją na świecie - pandemią choroby COVID-19. Społeczne skutki pan
demii będą na pewno odczuwalne w zakresie wzrostu liczby osób bezrobotnych, chorych, z zaburze
niami

psychicznymi,

uzależnionych,

rodzin

borykających

się

z

problemami

opiekuńczo-

Zdjęcie z publikacji #Warszawa2030. Strategia, Warszawa 2018, s. 19
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wychowawczymi, przemocą w rodzinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie konstruować jedynie teoretyczne
modele rozwoju sytuacji, chociaż pewne symptomy nadchodzących problemów są już widoczne. Na
leży się zastanowić, czy w perspektywie konieczności udzielenia wsparcia finansowego i pozafinan
sowego osobom i rodzinom, które poniosą różnego rodzaju straty związane z pandemią, system po
mocy społecznej na obecnym poziomie finansowania i możliwości organizacyjnych będzie w stanie
sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Otrotfka
Drietfitcy Raf

Rembertowski Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany z dniem 1 stycznia 1995 r.
Uchwałą Nr 38/V/94 Rady Gminy Warszawa - Rembertów z dnia 5 października 1994 r.
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ROK 2020 - 25-LECIE DZIAŁALNOŚCI

♦

Rembertów

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
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