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1. WSTĘP

1.1. Położenie dzielnicy Rembertów.

Rembertów został włączony do Warszawy w 1957 r. jako część Pragi Południe. Dzielnica Rem2

bertów, o powierzchni około 20 km (3,7% powierzchni Warszawy), usytuowana jest we wschodniej części stolicy. Od północy graniczy z Gminą Ząbki, od wschodu z Gminą Zielonka (północny wschód) i Dzielnicą Wesoła (południowy wschód), od południa z Dzielnicą Wawer i Dzielnicą Praga Południe (południowy wschód), natomiast od zachodu z Dzielnicami Praga Południe i Targówek oraz Gminą Ząbki.
Dzielnica Rembertów znajduje się w północno – wschodniej części Doliny Środkowej Wisły, sąsiadującej 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
1

Kolej Miejską, sprzyjają migracji ludności związanej z rozwojem budownictwa mieszkalnego .
Społeczność Rembertowa jest efektem procesu konsolidacji kilku mniejszych społeczności, który
2

to proces nie został jeszcze zakończony, a granice podziałów są nadal widoczne . W dzielnicy wyróżniamy 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 2015 r.
zameldowanych było 22.859 osób, z czego 12.070 osób to kobiety, 10.789 – mężczyźni. W stosunku do
roku 2014 liczba mieszkańców zameldowanych wzrosła o 16 osób, z czego 13 osób to kobiety,
3 – mężczyźni.
Dane statystyczne nie obejmują jednak rzeczywistej liczby mieszkańców. Z uwagi na dużą ilość
lokali mieszkalnych przeznaczanych pod wynajem, w dzielnicy przebywa wiele osób niezameldowanych.
Problem ten ujawnia się głównie podczas postępowań administracyjnych nie wymagających zameldowania. Jak wynika z danych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, w trakcie weryfikacji uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) ponad 20% wnio3

skodawców dokumentuje zameldowanie poza terenem dzielnicy .

1

Źródło: http://www.rembertow.waw.pl/strona-69-O+Dzielnicy.html
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, stanowiący załącznik do uchwały
Nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 r., str. 10
3
Tamże, str. 11.
2
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1.3. Struktura demograficzna mieszkańców
mieszka
dzielnicy.
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Zestawienie na Wykresie nr 1 danych za lata 2008 – 2015 wyraźnie
źnie wskazuje tendencje zmian
w charakterystyce społeczno – demograficznej dzielnicy: regularnie wzrasta
zrasta liczba dzieci i młodzieży.
młodzie
Natomiast z uwagi na ustawowe zmiany dot. wieku emerytalnego kobiet i męż
mężczyzn zmniejszyła się licz4

ba osób w wieku poprodukcyjnym (4,44% mniej niż w 2014 roku), natomiast wzrosła liczba osób w wieku
produkcyjnym (4,09% więcej
ęcej niż w 2014 roku). W perspektywie kilkudziesięciu
ęciu lat grupa społeczna - dzieci i młodzież – nadal będzie wymagać
wymaga szczególnej uwagi oraz intensyfikacji działań
działa ze strony decydentów
oraz służb oświatowych,
wiatowych, społecznych i ochrony zdrowia
zdrowia. Wdaje się
ę również,
również żże w stosunku do osób

4

Dla potrzeb sprawozdania przyjęto
ęto wiek produkcyjny dla mężczyzn
m
19 – 67 lat, dla kobiet 19 – 65 lat (z uwagi na inne role społeczne kobiet, często zajmujących
ących się wnukami). Zastosowanie podziału z uwzględnieniem
dnieniem ustawowego wieku emerytalnego (vide:
art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Ubezpieczeń Społecznych – tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.)) zmieniło dotychczasowe
dotychczasow tendencje i utrudniło ich analizę.

6

w wieku poprodukcyjnym, kończących aktywność zawodową klika lat później niż dotychczas, szczególnie
istotne zadania będą spoczywać na służbach społecznych i ochrony zdrowia.
Około 67% mieszkańców dzielnicy jest w wieku aktywności zawodowej, co sprawia, że szczególne poczucie zagrożenia wywołuje perspektywa utraty pracy, a także braku możliwości znalezienia, zmia5

ny lub utrzymania zatrudnienia ze względu na zmiany ustawowego wieku emerytalnego .

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 2015 r. poz. 1515
z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.
zm.),

−

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164),

−

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 23),

−

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 114 z późn. zm.),

−

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 162),

−

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390),

−

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

5

art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

7

−

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

−

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 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. 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 2015 r. poz. 1438) jednostki organizacyjne gmin warszawskich stały się jednostkami organizacyjnymi 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 nadano im statuty. Na mocy
ww. uchwały Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa – Rembertów nadano nazwę Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Jednocześnie utraciła moc Uchwała Nr 38/V/94
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 Warszawa – 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 – Rembertów z dnia 18 września
2002 r. w sprawie nadania nowego statutu Centrum Pomocy Społecznej Gminy Warszawa Rembertów
w części dotyczącej nazwy i statutu.
Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 08 stycznia 2015 r. wprowadzono do stosowania nagłówek oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Projekt logo został wyłoniony jako zwycięski w wewnętrznym konkursie dla pracowników Ośrodka.

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 wymagających opieki,

−

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
8

−

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 bezdomnym,

−

świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

−

udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym 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,

−

pracę socjalną,

−

opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

−

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

−

udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

−

diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz określanie potrzeb
w zakresie pomocy społecznej,

−

dożywianie dzieci,

−

sporządzanie sprawozdawczości,

−

współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji 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 – wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
a także organizowanie innych form pracy z rodziną,

−

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 zastępczej (umowy określające zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem rodzinie przeżywającej 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 trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
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−

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.

2) Inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
−

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

−

organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

−

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

−

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

−

przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:
−

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

−

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,

−

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

−

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

−

zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu 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 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 sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
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4) Pozostałe zadania Ośrodka:
−

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

−

realizacja miejskich programów z zakresu polityki społecznej, m. in. Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020, stanowiącej Załącznik 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, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

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 regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawa (zmienionym Zarządzeniem Nr 8 z dnia 29 sierpnia 2011 r.). W ramach regulaminu wyodrębniono następujące
podstawowe komórki organizacyjne:
1) Dział Pomocy i Integracji Społecznej [DPIS] – praca socjalna, organizacja pomocy materialnej,
usługowej oraz specjalistycznej poprzez terenowych pracowników socjalnych i specjalistów; w ramach Działu funkcjonuje:
−

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

−

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

−

Koordynator Pracy Środowiskowej (nadzór nad realizacją pomocy środowiskowej);

2) Dział Finansowo – Księgowy [DFK] – obsługa finansowo – księgowa Ośrodka;
3) Dział Administracyjny [DA] – sprawy dotyczące eksploatacji nieruchomości oraz majątku, prowadzenie 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 utrzymanie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo w środowisku zamieszkania; koordynacja Rembertowskiej Akademii Seniora;
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5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Świadczeń [RŚ] – realizacja świadczeń, przygotowywanie
sprawozdań z udzielonej pomocy, wydawanie zaświadczeń, wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kancelarii [K] – obsługa kancelarii, obsługa korespondencji,
prowadzenie sekretariatu;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac [KP] – prowadzenie spraw kadrowych i BHP, ewidencja czasu pracy, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji umów zleceń i umów o dzieło, sporządzanie list wypłat dla pracowników, wydawanie zaświadczeń w zakresie spraw pracowniczych;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Eurokoordynacji [EU] – opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w Ośrodku, sporządzanie raportów 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; zadanie realizowane przez podmiot gospodarczy.

W 2016 roku możliwe jest wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego OPS zmian wynikających z aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie realizacji zadań Ośrodka.

5.2. Stan zatrudnienia pracowników.
Tabela nr 2. Charakterystyka zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Stanowiska
Kierownik (dyrektor)
Zastępca dyrektora
Pracownicy socjalni, w tym:
Specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Konsultant (ds. Doradztwa zawodowego)
Pozostali pracownicy, w tym:
Główny księgowy
Kierownik Działu Administracyjnego
Specjalista pracy z rodziną
Asystent rodziny
Starszy inspektor (ds. kadr i płac)
Starszy inspektor (ds. finansowych)
Inspektor (ds. realizacji świadczeń)
Inspektor (ds. kancelarii)
Podinspektor (ds. kancelarii)
Podinspektor (ds. finansowych)
Sprzątaczka
Konserwator
Dom Dziennego Pobytu, w tym:
Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
Instruktor terapii zajęciowej
Pomoc kuchenna
Ogółem

Liczba osób
1
1
12

W przeliczeniu
na pełne etaty

1
1
11,75
3
4
5

1
15

3
3,75
5
1
14

1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1
2
3
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
2,5

1
1
1
33

1
0,5
1
31,25
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z placówką wsparcia zatrudniał
33 pracowników na 31,25 etatu, z czego w placówce wsparcia (Dom Dziennego Pobytu) zatrudnione były
trzy osoby (2,5 etatu).
Wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2013 (32 pracowników, 30,5 etatu) oraz spadek zatrudnienia w stosunku do roku 2014 (33 pracowników na 31,5 etatu) wynikał z następujących przyczyn:
−

urlop wypoczynkowy na przełomie 2015 i 2016 roku inspektora ds. kancelarii (1 etat) i jednoczesne
zatrudnienie drugiego pracownika na umowę w zastępstwie (1 etat),

−

7

zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, obniżono wymiar czasu pracy z pełnego (1 etat) do ¾ wymiaru czasu pracy (¾ etatu).
W 2015 r. nieobsadzone pozostawało stanowisko konsultanta prawnika (0,5 etatu).
Wśród osób zatrudnionych kadrę merytoryczną stanowiło 20 pracowników (pracownicy socjalni,

specjaliści pracy z rodziną, konsultant, asystenci rodziny, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno - oświatowych), co stanowiło około 61% zatrudnionych. Na stanowiskach kierowniczych zatrudnione
były 4 osoby (około 12% zatrudnionych).
Prawie 79% osób zatrudnionych w Ośrodku posiada wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie, podyplomowe).
Tabela nr 3. Charakterystyka wykształcenia kadry w Ośrodku Pomocy Społecznej – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.

Wykształcenie

Liczba
pracowników

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

1.

Podyplomowe

6

5

1

2.

Wyższe

16

15

1

3.

Wyższe zawodowe (licencjat)

4

3

1

4.

Policealne

4

4*

0

5.

Zawodowe

3

2

1

33

29

4

Liczba pracowników ogółem

* w tym jeden pracownik posiada specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Szkolenia:
W celu podniesienia jakości pracy, w 2015 r. pracownicy Ośrodka wzięli udział w 67 szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach w następującym zakresie:
−

projekty realizowane w ramach RPO WM – 3,

−

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 13,

−

wsparcie rodziny – 9,

−

pomoc specjalistyczna – 1,

−

pomoc społeczna – 7,

−

wolontariat – 5,

−

księgowość, zamówienia publiczne – 11,

−

obsługa systemów informatycznych do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – 2,

−

inne – 16.
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6. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w 2015 r.:

1) Dział 852 Pomoc społeczna: plan 4.239.484,00 zł zrealizowany został w wysokości 4.157.762,31 zł,
zadanie wykonano w 98,07% (w 2014 r. 98,57%), w tym między innymi:
−

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu): plan 178.654,00 zł zrealizowany
został w wysokości 173.161,32 zł, zadanie wykonano w 96,93%;

−

Rozdział 85295 Pozostała działalność (dotacja celowa w ramach programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”): plan 159.200,00 zł zrealizowany został w wysokości 159.200,00 zł, zadanie wykonano w 100%;

−

środki przekazane przez administrację rządową w ramach zadań zleconych i własnych: plan
1.300.730,00 zł zrealizowany został w wysokości 1.288.782,56 zł (99,08%); udział środków administracji rządowej w globalnym budżecie OPS w Dziale 852 wyniósł 31% (w 2014 r. 32,11%).

2) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
−

wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych: plan 8.337,00 zł zrealizowany
został w wysokości 7.882,92 zł, zadanie wykonano w 94,55%;

−

wydatki na działalność Rembertowskiej Akademii Seniora: plan 55.300,00 zł zrealizowany został w wysokości 55.156,78 zł, zadanie wykonano w 99,74%;

−

wydatki na organizację spotkań wigilijnych dla mieszkańców dzielnicy: plan 22.540,00 zł. zrealizowany został w wysokości 22.539,24 zł, zadanie wykonano w 100%.

3) Dział 851 Ochrona zdrowia (wydawanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych): plan 10.500,00 zł zrealizowany został w wysokości 10.495,71 zł, zadanie wykonano w 99,96%.

4) 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 63.375,34 zł, zadanie wykonano w 88,12%.

Wykonanie budżetu w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – organizacja
prac społecznie użytecznych – na poziomie 94,55% spowodowane było mniejszą niż przewidywana liczbą godzin przepracowanych w miesiącach listopadzie i grudniu 2015 r. przez osoby bezrobotne.
Wykonanie budżetu w Dziale 852 Pomoc społeczna w zakresie dochodów na poziomie 88,12%
spowodowane było m. in. zmianami od października 2015 r. wysokości kryteriów dochodowych w pomocy
7

społecznej , co spowodowało, że część osób korzystających dotychczas z odpłatnych świadczeń z pomocy społecznej nabyła uprawnienia do świadczeń bezpłatnych.

7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)
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Szczegółowe wykonanie budżetu Ośrodka za 2015 r. w podziale na zadania przedstawia Tabela nr 3.
Tabela nr 3. Wykonanie według budżetu zadaniowego.

Zadanie

Nazwa zadania

Wykonanie
w 2013 (PLN)
(% wykonania)

Wykonanie
w 2014 (PLN)
(% wykonania)

Wykonanie
w 2015 (PLN)
(% wykonania)

%
(w stosunku do
2014 r.)

B/VI/3/1

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

237.024,68
(97,79%)

239.128,00
(99,80%)

211.902,46
(93,9%)

88,61

B/VI/3/2/2

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym (prace społecznie użyteczne)

179.687,49
(88,41%)

123.670,74
(96,00%)

7.882,92
(94,6 %)

6,37

B/VI/3/5

Pomoc dla repatriantów oraz dla
uchodźców

6.070,00
(100,00%)

-

0,00

1.885.014,58
(98,68%)

1.884.685,67
(98,70%)

2.007.456,94
(98,9%)

106,51

151.327,13
(97,85%)

165.553,70
(95,90%)

173.161,32
(96,9%)

104,60

84.786,41
(99,82%)

132.719,13
(99,70%)

165.181,80
(99,8%)

124,46

75.565,33
(93,87%)

69.816,79
(98,80%)

78.196,02
(99,8%)

112,00

B/VI/3/7

B/VI/3/8

B/VI/3/9

B/VI/3/10

Jednostki obsługi zadań z zakresu
pomocy społecznej (utrzymanie
Ośrodka)
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej
(Dom Dziennego Pobytu)
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców
(asystent rodziny)
Wspieranie inicjatyw społecznych
na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin (RAS)

250,00
(100,00%)

B/VI/3/11/1

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

299.990,00
(100,00%)

310.640,98
(94,90%)

310.179,88
(99,9%)

99,85

B/VI/3/11/2

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania

45.676,02
(91,20%)

53.599,99
(100,00%)

54.494,73
(74,0%)

101,67

B/VI/4/1

Zasiłki i pomoc w naturze

1.193.157.43
(98,95%)

1.154.742,84
(99,50%)

1.174.793,18
(98,3%)

101,74

B/VI/4/4

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

74.550,59
(97,78%)

73.364,20
(97,70%)

70.587,71
(100,00%)

96,22

Realizacja budżetu w zadaniu B/VI/3/1 - Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej oraz usługi specjalistyczne (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) była niższa o około 11% z powodu realizacji niższej niż planowano liczby godzin usług opiekuńczych, spowodowanej w przeważającej części okresami hospitalizacji podopiecznych. Ponadto płatność za zrealizowane
usługi za grudzień 2015 r. została przeniesiona na styczeń 2016 r.
Realizacja budżetu zadania B/VI/3/2/2 – Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym (prace społecznie użyteczne) była niższa o 94% w stosunku do roku 2014 ze względu na zakończenie w lipcu
2014 r. realizacji projektu systemowego EFS „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia
usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy”.
W 2015 r. na terenie dzielnicy nie przebywała żadna rodzina uchodźców, która otrzymałaby zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też nie poniesiono wydatków na realizację zadania B/VI/3/5.
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Realizacja budżetu zadania B/VI/3/8 – Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej (Dom Dziennego Pobytu) była o około 4,60% wyższa niż w roku
2014. Wyższe wykonanie wynika z powrotu do pracy po urlopie wychowawczym starszego instruktora terapii zajęciowej, wynagradzanego wg wyższej kategorii zaszeregowania niż osoba zatrudniona na umowę w zastępstwie, a także z poniesionych wydatków na zakupu sprzętu komputerowego.
Realizacja budżetu zadania B/VI/3/9 – Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców (asystent rodziny) była o około 24,46% wyższa w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wykonania jest związany z zakończeniem w lipcu 2014 r. projektu
systemowego EFS i finansowania pracy asystenta rodziny wyłącznie ze środków budżetu Ośrodka.
W 2015 r. priorytetem w realizacji budżetu były – podobnie jak w roku poprzednim – wydatki na
świadczenia pomocy społecznej.
Strukturę wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w 2015 r.
przedstawiono w Tabeli nr 4.
Tabela nr 4. Niektóre wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka.

Lp.

Rodzaj wydatku
Utrzymanie Ośrodka, w tym

1

Wynagrodzenia i pochodne

2

Zakup energii elektrycznej, wody,
gazu

3

Usługi telekomunikacyjne i Internet

4

Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota w PLN
2013 r.
1.885.014,58

Kwota w PLN
2014 r.

Kwota w PLN
2015 r.

%
(w stosunku
do 2014 r.)

1.884.685,67

2.007.456,97

106,51

1.631.446,68

1.629.167,51

1.683.516,24

103,34

25.432,02

23.604,58

24.175,98

102,42

9.587,28

8.646,56

4.636,37

53,62

41.000,00

50.997,23

90.409,06

177,28

177.548,60

172.269,79

204.719,32

118,84

151.327,13

165.553,70

173.161,32

104,60

118.076,68

132.299,71

133.835,68

101,16

10.899,43

10.116,26

10.361,15

102,42

Pozostałe

5

(m. in. ochrona budynku, obsługa prawna, informatyczna i BHP, opłaty serwisowe do licencjonowanych programów
komputerowych, ekwiwalent za pranie
odzieży, woda dla pracowników, ZFŚS,
PFRON, konserwacje i naprawy sprzętu,
badania wstępne i okresowe pracowników, delegacje służbowe, bilety ZTM,
zwrot kosztów przejazdu dla pracowników socjalnych, ubezpieczenie, szkolenia, wywóz odpadów komunalnych)

Dom Dziennego Pobytu, w tym:
1

Wynagrodzenia i pochodne

2

Zakup energii elektrycznej i gazu

3

Usługi telekomunikacyjne i Internet

1.991,31

1.450,68

1.368,98

94,37

4

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00

5.999,87

14.000,00

233,34

14.359,71

15.687,18

13.595,51

86,67

Pozostałe

5

(m. in. ochrona budynku, ekwiwalent za
pranie odzieży, zakup odzieży roboczej,
woda dla pracowników, ZFŚS, PFRON,
konserwacje i naprawy sprzętu, badania
wstępne i okresowe pracowników, ubezpieczenie, obsługa informatyczna, szkolenia, wywóz odpadów komunalnych)
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Rembertowska Akademia Seniora
1
2
3

Wynagrodzenia bezosobowe
8
i pochodne
Zakup usług edukacyjnych i organizacja imprez okolicznościowych
Pozostałe
(zakup wyposażenia i materiałów)

Spotkania wigilijne dla mieszkańców

54.841,19

49.233,85

55.156,78

112,03

20.668,45

19.383,87

18.222,02

94,01

33.378,00

28.358,00

31.854,00

112,33

794,74

1.491,98

5.080,76

340,54

20.233,44

21.220,18

22.539,24

106,22

W zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej spadły wydatki na usługi telekomunikacyjne
i Internet (o około 46,38%). Wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o około 77% spowodowany był zakupem sprzętu komputerowego w związku z zakończeniem wsparcia technicznego i aktualizacji, w tym również poprawek dot. bezpieczeństwa, dla systemów Windows XP i Vista.
W zakresie utrzymania placówki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu) wydatki wzrosły o około 5%,
co było spowodowane w głównej mierze zakupem sprzętu komputerowego w związku z zakończeniem
wsparcia technicznego i aktualizacji, w tym również poprawek dot. bezpieczeństwa, dla systemów Windows XP i Vista. Zmniejszyły się natomiast wydatki na usługi telekomunikacyjne i Internet (o około 5,63%)
oraz pozostałe wydatki (o około 13%).
W zakresie wydatków na Rembertowską Akademię Seniora o około 240% wzrosła kwota na zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupów (częściowe finansowanie) notebooka przeznaczonego do prezentacji wykładów dla słuchaczy RAS, sfinansowano zakup artykułów spożywczych na ognisko,
zakończenie roku i Andrzejki oraz kart telefonicznych. Globalny budżet RAS wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o około 12%.

7. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna pełni również funkcję profilaktyczną poprzez podejmowanie
9

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem .
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (…) przysługuje:
−

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł / 634,00 zł, ,

−

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł / 514,00 zł,

−

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

10

8

Sfinansowano umowy zlecenia z wykładowcami oraz zajęcia malarskie i fotograficzne
art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163)
10
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) - do 30 września 2015 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1058) - od 1 października 2015 r.
9
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przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2 – 15 ustawy
o pomocy społecznej (Tabela nr 7) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
11

Świadczeniami z pomocy społecznej są :
−

świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 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;
sprawienie pogrzebu; poradnictwo specjalistyczne; interwencja kryzysowa; schronienie; posiłek; niezbędne ubranie; usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy; specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia; mieszkanie chronione; pobyt i usługi w domu pomocy społecznej; pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 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 zainteresowanej 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 biletu 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 społecznej 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 przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 712).

11

art. 36 ustawy o pomocy społecznej
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7.2. Liczba osób objętych poszczególnymi rodzajami pomocy.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z różnych form pomocy finansowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało 496 rodzin liczących 977 osób, co stanowi około 4,27%
mieszkańców Dzielnicy (w 2014 r. – 4,61%). Spośród rodzin korzystających z pomocy społecznej
425 rodzin (822 osoby w rodzinach) korzystało ze świadczeń finansowych, 259 rodzin (633 osoby w rodzinach) ze świadczeń niepieniężnych (posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc w formie rzeczowej, pogrzeby).
Wykres nr 2. Odsetek mieszkańców dzielnicy korzystających z pomocy Ośrodka w latach 2003 – 2015.

8
7
6
5
% mieszkańców
dzielnicy

4
3
2
1
0

Pomoc ogółem

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4,6

4,5

4,95

4,76

4,78

Pomoc finansowa

7,58

6,55

6,23

6,09

5,24

4,8

4,61

4,27

3,86

3,8

3,95

3,91

4,16

4

3,6

Pomoc niefinansowa

2,55

2,7

2,75

2,68

2,95

3,04

2,77

Tendencja spadkowa liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej jest adekwatna do wyników i wniosków z Diagnozy Społecznej 2015 – nastąpiła poprawa większości wskaźników warunków
14

i jakości życia Polaków do najwyższego poziomu od 1991 r. , natomiast odsetek gospodarstw otrzymujących w 2015 r. pomoc zewnętrzną w dowolnej formie (finansowej, rzeczowej, usług) był najniższy
15

w okresie od 2000 r.

7.3. Charakterystyka osób i rodzin objętych pomocą.

Najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy społecznej stanowią osoby w wieku produkcyjnym,
natomiast liczba dzieci i młodzieży ponad trzykrotnie przekracza liczbę osób w wieku poprodukcyjnym.
Oferta Ośrodka kierowana jest w coraz szerszym zakresie do rodzin z dziećmi (stanowiących ponad 31%
rodzin i ponad 57% osób objętych pomocą), a także do osób w wieku aktywności zawodowej.

14

Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa: Rada Monitoringu
Społecznego 2015, s. 16, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/9/issue/4
15
Ibidem, s. 47.
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Tabela nr 5. Charakterystyka osób objętych pomocą wg wieku - stan na dzień 31.12.2015.

Wiek

0 – 18

19 – 67

68 i więcej

Razem

%

K

141

300

68

509

52,01

M

164

280

24

468

47,9

Razem

305

580

92

977

100

%

31,22

59,36

9,42

100

Płeć

Tabela nr 6. Kategorie rodzin objętych pomocą.

1

2

Liczba rodzin
ogółem
(%)
496
(100)
275

2

3

76

152

3

4

74

222

4

5

41

164

5

6

21

105

6 i więcej

7

9

59

8

156
(31,45)

557
(57,01)

1

9

64

178

2

10

64

232

3

11

16

74

4

12

9

52

5

13

2

14

6

14

1

7

7 i więcej

15

0
75
(15,12)

0
224
(22,93)

Kategoria
RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2 – 7) o liczbie osób:

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

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

Nr
wiersza

1

16

Liczba osób
w rodzinach
(%)
977
(100)
275

1

17

32

70

2

18

31

98

3

19

7

29

4 i więcej

20

5

27

21

122
(25)

174
(17,81)

1

22

86

86

2

23

27

54

3

24

4

12

4 i więcej

25

5

22

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

20

7.4. Powody udzielania świadczeń.

Od kilku lat główne powody udzielania świadczeń z pomocy społecznej to długotrwała lub ciężka
choroba i niepełnosprawność. W 2015 r. bezrobocie stanowiło dopiero czwartą z kolei przyczynę udzielania świadczeń, natomiast w stosunku do 2014 r. o ponad 22% wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tych
właśnie rodzinach skupia się aż ponad 71% osób objętych pomocą. Często pomoc dla osoby lub rodziny
udzielana jest z powodu kilku dysfunkcji występujących jednocześnie.
Tabela nr 7. Powody udzielenia świadczeń16.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinach

Liczba
rodzin

2013 r.

Liczba
osób
w
rodzinach

Liczba
rodzin

2014 r.

Liczba
osób
w
rodzinach

2015 r.

Ubóstwo

41

81

29

75

170

321

Sieroctwo

1

1

0

0

0

0

Bezdomność

8

11

11

15

9

12

Bezrobocie

183

479

165

432

133

330

Niepełnosprawność

255

379

251

373

218

333

Długotrwała lub ciężka choroba

376

619

367

609

345

561

Przemoc w rodzinie

8

23

2

8

6

22

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

0

0

0

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

61

250

57

227

37

138

153

516

150

512

194

696

1

4

0

0

0

0

19

25

12

20

12

17

Alkoholizm lub narkomania

34

50

23

32

25

41

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

12

24

1

3

2

7

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

0

0

0

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
Trudności w integracji 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
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
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Art. 7 ustawy o pomocy społecznej
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Na Wykresie nr 3 przedstawiono dynamikę powodów udzielania świadczeń w latach 2003 - 2015.
Główne powody udzielania świadczeń z pomocy społecznej - długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność - wykazują mniejszą zmienność na przestrzeni lat niż dwa pozostałe - bezrobocie i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. O ile dwie pierwsze dysfunkcje charakteryzują się tendencją
malejącą, o tyle zmiany kolejnych dwóch są dynamiczne i charakteryzują się naprzemienną tendencją
wzrostową i spadkową. Tendencja spadkowa dysfunkcji bezrobocie koresponduje z coraz mniejszą liczbą
bezrobotnych mieszkańców dzielnicy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (Wykres nr 4). Ponadto wyniki
Diagnozy Społecznej 2015 wskazują, że w latach 2013 – 2015 sytuacja na polskim rynku pracy wyraźnie
17

się poprawiła .
Wykres nr 3. Powody udzielania świadczeń - dynamika w latach 2003 - 2015.
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7.5. Charakterystyka aktów administracyjnych.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. OPS wydał 3.460 decyzji stanowiących
podstawę realizacji świadczeń z pomocy społecznej (w 2014 r. – 3.383), 78 decyzji, w tym 69 pozytywnych, w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (6 decyzji – umorzenia postępowania oraz 3 wygaśnięcia decyzji), 70 postanowień oraz 3 decyzje odmowne.
Wniesiono jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak strona złożyła rezygnację z odwołania. Nie wpłynęła żadna skarga. Wydano 169 zaświadczeń.
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1
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Tabela nr 8. Charakterystyka aktów administracyjnych.

1

3

386

402

339

200

3

22

3538

7

3

4

4

1

25

70

Najliczniejszą grupę aktów administracyjnych stanowią decyzje przyznające świadczenie pieniężne
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, następnie w zakresie dożywiania dorosłych i dzieci
w formie gorącego posiłku.

7.6. Świadczenia pieniężne.
Tabela nr 9. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Średnia
wysokość
świadczenia

Zasiłek stały

153

1 501

709 247

152

185

472,52

Zasiłek celowy i w naturze, w tym:
− na zakup opału
− z wyłączeniem zasiłków na zakup opału
Zasiłek okresowy,
w tym z powodu:
− bezrobocia
− długotrwałej choroby
− niepełnosprawności
− innych powodów

378
197
325
65

1 637
200
1 437
286

365 264
173 025
192 239
92 134

366
197
314
63

745
393
661
156

233,13
865,13
133,78
322,15

40
8
7
0

181
18
27
0

57 851
6 387
5 057
0

40
7
7
0

88
18
18
0

319,62
354,83
187,30
0

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

187

18 806

82 101

x

x

4,37

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

76

11 189

71 908

x

x

6,43

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

275

777

152 348

267

564

196,07

Posiłki dla dzieci (dochód 150 – 200% kryterium dochodowego)

34

3 665

19 522

22

75

5,33

Posiłki dla dorosłych (dochód powyżej 150%
kryterium dochodowego)

34

5 243

33 845

32

41

6,46

Sprawienie pogrzebu

2

2

6 798

2

2

3 399

Rodzaj świadczenia
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Tabela nr 10. Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w rodzinie

Średnia wysokość
świadczenia

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

5

698

20 410

4

9

29,24

Pomoc ogółem przyznana cudzoziemcom,
którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowanym
na terytorium RP

0

0

0

x

x

0,00

Rodzaj świadczenia

Od kilku lat zasiłki celowe najczęściej są przyznawane na zakup żywności. Kolejną dużą grupę
świadczeń najczęściej przyznawanych stanowią zasiłki celowe na zakup opału oraz na zakup środków
czystości i artykułów higienicznych. Znaczącą grupę świadczeń stanowią zasiłki celowe na opłacenie rachunków za zużycie energii elektrycznej (związane w znacznej mierze z ogrzewaniem mieszkania).
Tabela nr 11. Przeznaczenie zasiłków celowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2013 r.
Cel przyznania świadczenia

2014 r.

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Zakup niezbędnych przedmiotów użytku
domowego

22

Opłata czynszu

2015 r.

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Liczba
osób

Liczba

22

3

3

7

7

26

34

18

23

22

29

Opłata energii

125

270

130

262

115

212

Opłata gazu

28

38

25

32

24

33

Opłata za wodę

8

8

1

3

3

30

Świadczenia niepieniężne – pomoc rzeczowa
(środki czystościowe i higieniczne, leki,
pieluchy, bielizna pościelowa, pościel, koce)

29

41

20

31

24

57

Remont i naprawy w mieszkaniu

5

5

7

7

0

0

Wywóz nieczystości

6

7

6

7

3

3

Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego

1

1

0

0

0

0

Zakup karty miejskiej ZTM

0

0

1

1

0

0

Zakup leków i pokrycie kosztów leczenia

87

161

99

187

79

155

Zakup odzieży

72

79

94

111

108

116

Zakup obuwia

37

38

58

65

46

47

Zakup odzieży i obuwia

19

19

0

0

0

0

Zakup opału

219

262

211

222

197

200

Zakup środków czystości i artykułów
higienicznych

151

278

207

331

195

309

1

1

5

6

1

1

306

853

300

809

275

777

22

120

10

21

0

0

Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego

8

12

0

0

1

1

Zasiłki celowe na zakup żywności (posiłki dla
dzieci w placówkach oświatowych poza
gorącym posiłkiem)

0

0

73

304

63

371

Zakup artykułów szkolnych i podręczników
Żywność (program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”)
Zasiłki celowe w ramach projektu systemowego
EFS

świadczeń

Analiza przeznaczenia przyznawanych zasiłków celowych wyraźnie wskazuje, że pomoc jest
udzielana w zasadzie wyłącznie z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
tj. w przypadkach, kiedy nieudzielenie pomocy może spowodować, że osoba lub rodzina znajdzie się
24

w warunkach nie odpowiadających godności człowieka, a nawet zagrażających zdrowiu czy życiu (głód,
choroba, zamarznięcie).
7.7. Świadczenia niepieniężne.

7.7.1. Praca socjalna.

Pomoc pozamaterialna realizowana jest 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 warunków 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 socjalnych w formie poradnictwa, odpowiedniego ukierunkowania w działaniach podejmowanych przez klientów, wskazanie możliwości rozwiązywania problemu. Pracownik socjalny monitoruje działania klienta oraz
osobiście podejmuje czynności w celu usprawnienia pomocy. Czynności te są podejmowane przez pracownika w przypadku niezaradności klientów. W innych sytuacjach pracownik mobilizuje klienta do podejmowania działań we własnym zakresie. Narzędziem pomocnym w realizacji pracy socjalnej jest kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

Zakres pomocy pozamaterialnej w 2015 r.:

W obszarze mieszkaniowym:
− Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności – 3;
Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności
rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (art. 49 ustawy o pomocy społecznej). 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 zasobie 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 elektryczną na raty z uwagi na trudną sytuację bytową; prośba o wstrzymanie procesu windykacji – 16;
− Pomoc w zredagowaniu pism do Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów w celu poparcia starań o przydział mieszkania z zasobów lokalowych
gminy – 15;
− Składanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów w imieniu osób korzystających z pomocy
– 15;
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− Informacja do administratora budynku w celu poprawy warunków lokalowych – 9.
W obszarze poradnictwa:
− Udzielanie pełnych informacji o przysługujących prawach, udzielanie porad adekwatnych do zgłaszanych problemów w trakcie pracy z rodziną – 1.451;
− Poradnictwo socjalne – skierowania do specjalistów, tj. doradcy zawodowego, psychologa, radcy
prawnego – 250;
− Podstawowa pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa
administracyjnego zgodnie z potrzebami osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 423.

W obszarze interwencji:
− Zgłaszanie osób w rodzinach z problemem alkoholowym do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy – 5;

− Interwencje w środowisku – pracownicy socjalni jako pierwsze ogniwo reagujące w sytuacjach kryzysowych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie – 46.

W obszarze sądowym:
− Wnioskowanie do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną w związku z niedopełnianiem obowiązków rodzicielskich wobec małoletnich dzieci – 4;
− Wystosowanie do Sądu opinii dot. funkcjonowania rodziny – 39;
− Wnioskowanie do Sądu o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody – 2.
W obszarze akcyjnym:
− Wytypowanie rodzin do akcji „Szlachetna paczka” – 20;
− Wytypowanie rodzin do akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” – 194;
− Wytypowanie osób bezrobotnych do prac społecznie – użytecznych – 17;
− Organizowanie pomocy rzeczowej, pośrednictwo między klientem a darczyńcą – 24;
− Współpraca z CARITAS – 35;
− Pomoc w uzyskaniu wyprawki do szkoły, przedszkola – 30;
W obszarze współpracy z rodziną:
− Współpraca z klientem w oparciu o kontrakt socjalny – 45;
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 życiowej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny zawiera kontrakt socjalny z osobą lub rodziną w celu określenia 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, zawodowi i społeczni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni – 127;
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− Skierowanie / pismo do innych instytucji w celu uzyskania pomocy – 33;
− Monitorowanie i stały nadzór nad rodzinami problemowymi – 90;
− Kompletowanie dokumentów do Domu Samotnej Matki – 1;
− Pomoc w kompletowaniu dokumentacji w celu przyjęcia dziecka do przedszkola – 12;
− Pozyskanie miejsc pracy oraz skierowanie do konkretnego pracodawcy w celu podjęcia zatrudnienia
– 12;
− Organizowanie czasu wolnego, tj. kierowanie klientów do Domu Dziennego Pobytu, świetlic pracy popołudniowej – w miarę potrzeb – 8;
− Organizowanie pomocy wolontarystycznej w zakresie korepetycji oraz wsparcia osoby niepełnosprawnej – 26.

W obszarze niepełnosprawności:
− Zgłaszanie wizyt lekarskich – 31;
− Kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej – 9;
− Organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych – 6;
− Uzyskanie dofinansowania dla klienta w ramach PFRON – 1.
W ramach pracy socjalnej w 2015 r. pracownicy socjalni uczestniczyli również w przygotowaniach niżej
wymienionych uroczystości:
−

Spotkanie wigilijne dla członków Światowego Związku Żołnierzy AK Koło nr 3 „Dęby” – dla 45 osób;

−

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedli: Rembertów Stary, Mokry Ług i Magenta, Stary Rembertów – Kolonia – dla 130 osób;

−

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla Polanka – dla 60 osób;

−

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla Wygoda – Kawęczyn – dla 60 osób;

−

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla Nowy Rembertów – dla 70 osób;

−

Spotkanie wigilijne dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora – dla 120 osób;

−

Spotkanie wigilijne dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu – dla 14 osób;

Łącznie zorganizowano spotkania wigilijne dla 499 osób starszych, samotnych – mieszkańców dzielnicy
Rembertów

7.7.2. Inne działania.
− Sprawienie pogrzebu – 5;
− Wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” – 9;
− Sporządzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego potwierdzenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 69.

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
2 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. przez MAX CATERING s. c. Michał Chwedorczuk, Dariusz Chwe27

dorczuk w cenie 6,53 zł za obiad. Od 02 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. usługa cateringowa była
świadczona przez „GRANATOIL” Graniszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Czerwinie, 07 – 407,
ul. Przemysłowa 1, Oddział Zagórze 3, 05 – 079 Okuniew. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zgodnie z zawartą umową cena jednostkowa za jeden gorący posiłek wynosiła 6,43 zł. Posiłki przygotowywane były zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,
opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, a także w oparciu o publikację Instytutu Żywności
i Żywienia w Warszawie pt. „Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja” (2012 r.).
Od stycznia do grudnia 2015 r. wydano łącznie 16.124 obiady (tj. średnio 64 obiady dziennie) dla
średnio 70 osób miesięcznie. Ilość wydanych posiłków zmniejszyła się w stosunku do roku 2014 o około
15%. Przyczyny takiego stanu rzeczy to m. in. zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych oraz długotrwale i ciężko chorych korzystających z pomocy społecznej.

7.7.4. Magazyn odzieżowy.
W 2015 r. z oferty magazynu skorzystało nieco ponad 200 osób, w tym niektóre kilkakrotnie. Magazyn był dostępny 10 godzin tygodniowo, przez trzy dni w tygodniu (łącznie 475 godzin w roku). Z oferty
korzystały osoby indywidualnie, a także całe rodziny. Artykuły do magazynu były pozyskiwane głównie od
osób prywatnych. Pozyskano także odzież dla dzieci oraz zabawki w ramach darowizy z Domu Dziecka
Nr 15 im. ks. Baudoina w Warszawie. W Magazynie można było otrzymać ubranka dziecięce, odzież
damską i męską, pościel (zmiany pościelowe, kołdry, poduszki), obuwie, przedmioty gospodarstwa domowego, zabawki.

7.7.5. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

7.7.5.1. Usługi gospodarcze i pielęgnacyjne.

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, zapewnia osobom chorym, niepełnosprawnym, niezdolnym do samoobsługi – samotnym lub pozostającym w rodzinach – pomoc w formie usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych). Usługi te zapewniają możliwość w miarę samodzielnego i godnego życia osoby starszej w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczenia jej
w Domu Pomocy Społecznej.
Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby.
W ich zakres wchodzi m. in.:
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−

pomoc w codziennych zajęciach – robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp.,

−

opiekę higieniczna (mycie, kąpanie, ubieranie),

−

zalecona przez lekarza pielęgnacja (dozowanie leków, słanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie);

−

w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Pracownicy socjalni mając na względzie sytuację klienta wnikliwie oceniają i indywidualnie przy-

znają pomoc w formie usług opiekuńczych. Każdorazowo wymiar i zakres usług dostosowany jest do potrzeb osoby bądź rodziny.

W 2015 r. usługi opiekuńcze (gospodarcze i pielęgnacyjne) były świadczone przez Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, 20 – 802 Lublin, ul. Kolorowa 6. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zgodnie z zawartą umową cena jednostkowa za godzinę świadczenia usługi gospodarczej oraz za godzinę świadczenia usługi pielęgnacyjnej
wynosiła w miesiącu styczniu i lutym 2015 r. 9,37 zł, natomiast od marca do grudnia 2015 r. – 10,33 zł.
Z pomocy w formie usług gospodarczych oraz pielęgnacyjnych w 2015 r. skorzystały 73 osoby,
w tym 22 mężczyzn i 51 kobiet. Z usług gospodarczych skorzystało 67 osób, z usług pielęgnacyjnych
12 osób, zaś jednocześnie z usług pielęgnacyjnych i gospodarczych skorzystało 6 osób. Zaplanowano
21.244 godziny usług opiekuńczych, wypracowano 19.508 godzin. Przyczyny nie wypracowanych godzin
to m. in. okresowa hospitalizacja, odmowa zastępstwa opiekunki, opieka rodziny, rezygnacja z usług.
Szczegółowy wykaz planowanych i wypracowanych godzin przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 12.
Wykaz wypracowanych przez Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” godzin usług opiekuńczych w okresie 01.2015 – 12.2015.

Usługi gospodarcze
Miesiąc

Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

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

1428
1416
1534
1533
1529
1702
1643
1459
1565
1620
1628
1971
19.028

1421
1361
1503
1443
1412
1514
1509
1411
1493
1499
1462
1521
17.549

USŁUGI
ZAPLANOWANE
USŁUGI
WYPRACOWANE
OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

Ilość
osób
50
51
50
50
50
53
50
47
50
49
50
56

Usługi pielęgnacyjne
Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

146
148
139
149
145
176
195
153
179
234
267
285
2.216

131
99
128
139
133
160
169
140
158
211
244
247
1.959

Ilość
osób

Ilość osób
łącznie

7
8
7
7
7
8
8
7
8
8
8
8

55
57
55
55
55
59
57
52
55
54
54
60

21.244
19.508
73
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W skali roku wydano 300 decyzji administracyjnych w zakresie usług opiekuńczych. W trakcie roku 11 osób zrezygnowało z powyższej formy pomocy z powodu m. in. zmiany miejsca zamieszkania,
opieki rodziny, znalezienia pomocy we własnym zakresie. Wśród osób korzystających z usług opiekuńczych 18 osób nie ponosiło odpłatności, ze zmniejszenia procentowej odpłatności za usługi skorzystały
2 osoby, natomiast pozostałe wnosiły opłaty za usługi 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.

7.7.5.2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenie Ministra 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 (wykazujących zaburzenia psychiczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne poważne zakłócenia
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba 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 pomocy społecznej w wysokości zależnej od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, wg zasad określonych w rozporządzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na
jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r. były świadczone przez „Vital Plus” Ewa Lechowska, 03 – 450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Zakupu usługi dokonano na podstawie art. 6a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zastosowano przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro). Cenę za godzinę
usług negocjowano z Wykonawcą po uprzedniej analizie rynku specjalistycznych usług opiekuńczych na
terenie m. st. Warszawy oraz uwzględniając specyfikę świadczonych usług na terenie dzielnicy Rembertów. Zgodnie z zawartą umową cena jednostkowa za godzinę świadczenia usługi dla dzieci wynosiła
30,00 zł, zaś za godzinę świadczenia usługi dla osób dorosłych 25,00 zł.
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W okresie od 14 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało łącznie 5 osób, w tym troje dzieci (dwie dorosłe osoby chore psychicznie oraz troje dzieci z autyzmem).
W ciągu 2015 r. wydano 14 decyzji administracyjnych. Odpłatność za usługi ponosiła jedna osoba, jedna rodzina (dwoje dzieci objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych) była
zwolniona z ponoszenia odpłatności zgodnie z § 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych, natomiast 2 osoby miały przyznane usługi bezpłatnie.
Zaplanowano łącznie 736 godzin usług, wypracowano 698 godzin. Przyczyny nie wypracowanych
godzin to m. in. u dzieci – odwołanie wizyty terapeuty, odmowa zastępstwa, u osób dorosłych - okresowa
hospitalizacja, odmowa dyżuru. Szczegółowy wykaz planowanych i wypracowanych godzin przedstawia
poniższa tabela.
Tabela nr 13. Wykaz wypracowanych przez "Vital Plus” godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie 01.2015 – 12.2015.

Usługi dla dzieci

Usługi dla dorosłych

Miesiąc

Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

Ilość
osób

Miesiąc

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

78
110
44
42
40
42
46
42
44
44
42
46
620

78
110
44
42
40
42
46
22
44
44
40
40
592

3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

USŁUGI
ZAPLANOWANE
USŁUGI
WYPRACOWANE
OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH

Godziny
zaplanowane

Godziny
wypracowane

Ilość
osób

6
8
8
10
8
8
10
8
10
16
12
20
116

6
8
8
4
8
8
10
10
20
8
6
10
106

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

736
698
5

8. POMOC SPECJALISTYCZNA

8.1. Informacje ogólne.

Zespół ds. Wspierania Rodziny utworzony jest 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 systemie pieczy zastępczej. W założeniach ustawa główny nacisk kładzie na wzmocnienie działań profilaktycznych oraz doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia dziecka w rodzinie oraz powrotu do rodziny biologicznej dziecka umieszczonego w innych formach opieki. Drugim ważnym zadaniem jest asysta rodzinna. Rola asystenta rodziny polega na systematycznym prowadzeniu pracy z rodzi31

ną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W Zespole ds. Wspierania Rodziny tut. OPS zatrudnieni są:
− Specjalista pracy socjalnej – Koordynator Zespołu,
− dwóch Specjalistów pracy z rodziną – psychologów (pomoc psychologiczna),
− Konsultant ds. doradztwa zawodowego (Agencja Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy),
− Starszy pracownik socjalny oraz Pracownik socjalny koordynujący pracę wolontariuszy (Klub Wolontariusza),
− 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, motywowanie do zmiany, w razie potrzeby kierowanie do specjalistycznych placówek;

−

prowadzenie zajęć grupowych (zajęcia psychoedukacyjne, grupy wsparcia) dla wybranych kategorii 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 współpracę 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 innymi instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej;

−

udział w pracach zespołów zadaniowych, projektowych oraz zespołów wielofunkcyjnych ds. kompleksowej 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 Wolontariusza;

−

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

−

inicjowanie, opracowywanie i realizację lokalnych programów społecznych wynikających z rozpoznanych potrzeb;

−

realizację zadań o zasięgu lokalnym z ramach realizacji krajowych, regionalnych i miejskich programów 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:
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−

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 Koordynatora Zespołu ds. Wspierania Rodziny należy współpraca z Koordynatorem
Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W 2015 r. odbyło się 10 spotkań roboczych, których celem było omówienie bieżącej sytuacji dzieci i rodzin zastępczych, określenie form
współpracy na rok następny. Ocenie podlegała także możliwość ewentualnego powrotu dzieci do rodzin
biologicznych. W Dzielnicy Rembertów funkcjonowało 14 rodzin zastępczych (w tym 5 rodzin zastępczych niezawodowych) sprawujących opiekę nad 15 dziećmi poniżej 18 roku życia (w tym 6 dzieci było
umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych). Szczególną pomocą objętych było 6 rodzin.
Rodziny te skorzystały m. in. z pomocy w formie opłacania posiłków dla dzieci w szkole, pomocy finansowej na zakup opału czy żywności. Dzieci z rodzin zastępczych zostały objęte również akcjami: wyprawka szkolna „Wesoły tornister”, „Pogotowie św. Mikołaja 4” oraz „Szlachetna Paczka”. Niektóre ze
wspieranych rodzin zastępczych otrzymały w 2015 r. pomoc rzeczową od darczyńców (piec kuchenny 2 rodziny, piec węglowy - 1 rodzina, meble do mieszkania - 1 rodzina). W roku 2015 z inicjatywy OPS odbyło się 1 spotkanie z rodzicami zastępczymi. W czasie spotkania obecny był Koordynator Pieczy Zastępczej z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie miało na celu integrację środowiska rodzin zastępczych oraz wskazanie możliwości wzajemnego wsparcia. Podczas spotkań udzielano także
informacji na temat możliwości wsparcia ze strony OPS, WCPR oraz innych instytucji z terenu Warszawy.
Trzy rodziny zastępcze aktywnie uczestniczyły w spotkaniu oraz wyraziły potrzebę wymiany doświadczeń
i wspólnych działań na przyszłość.
W 2015 r. z 8 rodzinami biologicznymi, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej, podjęto
prace zmierzające do powrotu dzieci do domu rodzinnego (12 dzieci było objętych instytucjonalną formą
pieczy zastępczej - 3 dzieci było w pogotowiu opiekuńczym, 5 dzieci w domu dziecka i 4 w zawodowej
rodzinie zastępczej). Troje dzieci na mocy postanowienia sądu powróciło do rodziców biologicznych
(dwoje z pogotowia opiekuńczego, jedno z domu dziecka). Z końcem 2015 r. nadal była prowadzona praca z 2 rodzinami - jedno dziecko przebywało w pogotowiu opiekuńczym, natomiast dwoje w domu dziecka (z tego dwoje dzieci oczekiwało na postanowienie sądu w sprawie powrotu do rodziców). Troje dzieci
z jednej rodziny biologicznej postanowieniem sądu zostało przekazanych do pieczy zastępczej poza
m.st. Warszawa, natomiast dwoje dzieci przy ścisłej współpracy służb interwencyjnych, pomocowych
i jednej rodziny zastępczej spokrewnionej, zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej poza
m. st. Warszawa. Jedna rodzina spokrewniona w 2015 r. została rodziną zastępczą dla jednego dziecka,
druga z początkiem 2016 r. oczekiwać będzie na takie postanowienie w sprawie jednego dziecka, trzecia
rodzina - jako niespokrewniona - została na mocy postanowienia sądu opiekunem jednego dziecka.
Zespół ds. Wspierania Rodziny poza ścisłą 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 wypraco33

wanie poprawnych relacji z nimi. Dotyczy to sytuacji, kiedy powrót dzieci do domu rodzinnego z różnych
powodów jest niemożliwy. Dzieci z tych rodzin przebywają w instytucjonalnej bądź rodzinnej pieczy zastępczej - zazwyczaj u swoich babć i dziadków biologicznych czy rodzeństwa. Bywa, że rodzice tych
dzieci od wielu lat nie utrzymują z nimi kontaktów, często się przeprowadzają, unikają jakichkolwiek relacji z instytucjami pomocowymi. W 2015 r. tut. Zespół kontaktował się i nawiązywał współpracę z 14 rodzinami biologicznymi. Równocześnie Koordynator Zespołu przy współudziale asystentów rodziny brał
udział w 15 spotkaniach dotyczących oceny bądź zasadności pobytu dzieci w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Niżej zamieszczona tabela przedstawia ilość osób korzystających w 2015 r. z oferty Zespołu
ds. Wspierania Rodziny.
Tabela nr 14. Osoby/rodziny korzystające z oferty Zespołu ds. Wspierania Rodziny.

Liczba
osób / rodzin
Agencja Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy

72

Pomoc psychologiczna

78

Klub Wolontariusza

26

Wsparcie asystenta rodziny
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Ze względu na reorganizację Ośrodka, spowodowaną m. in. nałożeniem nowych zadań związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w porozumieniu z Wydziałem
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Rembertów 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.

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 2015 r. dziewięć rodzin było objętych pomocą 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),
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−

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 osobistą, dbanie o porządek).

2) Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych:
−

wspomaganie w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych (praca na rzecz wzmacniania poczucia 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 wychowaniem 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 programu „Dobry Rodzic Dobry Start”.

4) Rozwijanie umiejętności społecznych i wspieranie aktywności społecznej rodzin:
−

pomoc w załagodzeniu konfliktów między otoczeniem a klientem,

−

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 ramach potrzeb rodziny wprowadzane są do planu pracy zmiany). Po zakończeniu pracy w danej rodzinie asystent monitoruje jej funkcjonowanie.
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8.2.2. Charakterystyka rodzin objętych pomocą w formie asysty rodzinnej.

W 2015 r. asystą rodzinną objętą były łącznie 33 rodziny (47 osób dorosłych i 67 dzieci), w których 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 społecznych, przez co istnieje zagrożenie wykluczeniem społecznym. 58% rodzin objętych tą formą wsparcia
to samotni rodzice, 42% - rodziny pełne. 7 rodzin to rodziny wielodzietne. 54% rodzin objętych asystą rodzinną to rodziny z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Czworo dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, a praca polegała na stworzeniu warunków powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
Cztery rodziny objęte są asystą rodziny od 2012 r., zaś od 2013 r. dwie rodziny. Asystenci rodziny spędzili łącznie 845 godzin pracy z rodzinami w środowisku.
Tabela nr 15. Charakterystyka rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.

Samotni rodzice

Ilość dzieci w rodzinie

Rodzina pełna
14

matki

ojcowie

1

2

3

4

5

6

18

1

10

16

5

1

0

1

Tabela nr 16. Czas pracy asystenta z rodziną.

Asystenci rodziny

3

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny

9

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny na dzień 31.12.2015 r. z tego:

25

do 3 miesięcy

1

powyżej 3 do 12 miesięcy

9

powyżej 1 roku

15

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną (średnia w miesiącach)

19

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

8
ze względu na osiągnięcie celów

1

ze względu na zaprzestanie współpracy
przez rodzinę

4

ze względu na brak efektów

0

ze względu na zmianę metody pracy

3

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny w całym 2015 r.
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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
odbywano rozmowy głównie na temat bieżących problemów, sposobów ich rozwiązania, planów
i działań na przyszłość. Równolegle omawiano sprawy związane z wychowywaniem dzieci, m. in. potrzebami wynikającymi z faz rozwoju, trudności szkolnych, postępów nauce, otrzymania wsparcia
w formie douczania przez wolontariuszy, skorzystania z oferty tut. oddziału TPD, Ośrodka Socjoterapeutycznego przy ul. Azaliowej, zajęć wyrównawczych w szkole.
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−

Pomoc w uzyskiwaniu dokumentów, zaświadczeń, pisaniu pism urzędowych, w tym do ZUS, US, sądów, wierzycieli, urzędów dzielnic m.st. Warszawy itp. Wspieranie w dopełnianiu formalności związanych z uzyskaniem świadczeń finansowych, ubezpieczenie zdrowotnego, pomocy niematerialnej
z tut. Ośrodka, świadczeń socjalnych ze szkół, świadczeń rodzinnych na dzieci. Towarzyszenie
w kontaktach z instytucjami, służbami organizacjami na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, jak i - w miarę potrzeb - m. st. Warszawy.

−

Stały kontakt (z lub za zgodą rodzica/rodziców) z pracownikami żłobka (2 rodziny), przedszkoli
(14 rodzin). Omawianie rozwoju dzieci, analizowanie na bieżąco sukcesów i trudności, z jakimi się
borykają w placówkach.

−

Stały kontakt z pedagogami szkolnymi/wychowawcami (w sprawie 38 uczniów). Współpraca w zakresie monitorowania postępów w szkole oraz wspólne działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych, w tym m. in. ustalanie dodatkowych zajęć korekcyjnych (4 dzieci), pomoc
w odrabianiu lekcji (8 dzieci).

−

Pomoc w otrzymaniu stypendium szkolnego (13 rodzin), w zorganizowaniu podręczników szkolnych
(5 rodzin), w załatwieniu wyprawek szkolnych i przedszkolnych (17 rodzin).

−

Organizacja korepetycji (5 rodzin). Współpraca z Klubem Wolontariusza w sprawie zorganizowania
korepetycji w Domu Kultury Rembertów, al. Komandosów, Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Gawędziarzy.

−

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wesołej oraz w Otwocku, w wyniku której
zostały wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (6 dzieci), opinie o potrzebie kształcenia specjalnego (4 dzieci) oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (1 dziecko).
Ustalenie zajęć logopedycznych (5 dzieci). Asystenci towarzyszyli 6 razy podczas wizyt rodziców
w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

−

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

−

Kontakt bądź współpraca z Fundacją Mederi (1 rodzina), Fundacją Dzieci Niczyje (3 rodziny), Specjalistyczną Poradnią Rodzinną ds. Przemocy w Rodzinie (2 rodziny), Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” (6 rodzin). Towarzyszenie i współpraca z Fundacją Pępek (1 rodzina), ze Stowarzyszeniem „OdDo” realizującym projekt wspierający terapeutycznie i zawodowo (1 rodzina).

−

W 2015 r. odbyto 35 konsultacji lekarskich, podczas których towarzyszyli asystenci (15 rodzin). Konsultacje lekarskie dotyczyły diagnostyki chorób nowotworowych, operacji okulistycznej, leczenia psychiatrycznego, podejrzenia niedosłuchu i zaburzeń uwagi słuchowej, leczenia nadwagi, badań profilaktycznych dotyczących noworodków. 10 dzieci pozostaje pod opieką lekarzy specjalistów (kardiologa, endokrynologa, laryngologa, diabetyka, psychiatry, onkologa). Rodziny były na bieżąco informowane pod kątem szczepień ochronnych i bilansów zdrowia.

−

Dorośli beneficjenci byli systematycznie motywowani do leczenia, do badań profilaktycznych, do odbywania zabiegów planowanych. Towarzyszono w wizytach u lekarzy specjalistów: ortopedy, chirurga
ogólnego, kardiologa, psychiatry, ginekologa, onkologa, pulmonologa, endokrynologa, neurologa.

−

Asystent towarzyszył w spotkaniach z prawnikiem (9 rodzin).
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−

Wspólnie z klientami odbyto spotkania z Burmistrzem Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, z Naczelnikiem Wydziału Zasobów Lokalowych Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w sprawie zadłużenia lokali dot. możliwości podpisania ugody (7 rodzin). Przeprowadzono rozmowy z administracją
Wydziału Zasobów Lokalowych Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy i innymi administratorami budynków prywatnych w sprawie polepszenia warunków lokalowych (7 rodzin). W przypadku 4 rodzin
podpisano ugodę na spłatę zobowiązań czynszowych, dwie rodziny złożyły wniosek o lokal socjalny,
dwie rodziny – o zamianę mieszkania.

−

Utrzymywano stały kontakt z pracownikami Ośrodka Wsparcia dla Matek z Dziećmi i Matek w Ciąży,
ul. Chlubna (2 rodziny), z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ul. 6 – Sierpnia (1 rodzina).

−

Klientom (4 osoby) zaproponowano podjęcie zatrudnienia w pracach społecznie użytecznych. Towarzyszono w działaniach zmierzających do uzyskania zatrudnienia (10 osób).

−

W grudniu 2015 r. wytypowano wszystkie dzieci (79 dzieci) do akcji „Pogotowie Świętego Mikołaja 4”
organizowanej przez Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio, wytypowano 5 rodzin do pomocy
rzeczowej w ramach akcji „Szlachetna Paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie „Wiosna".

−

Pomagano w określeniu i wyszukaniu odpowiednich mebli, sprzętu gospodarstwa domowego dla rodzin w ramach pomocy rzeczowej od darczyńców (10 rodzin) – klienci otrzymali m. in. meble (biurka,
stoły, krzesła, tapczany, fotele), sprzęt AGD (lodówki, pralki), piece gazowe, kuchenne, piec elektryczny, zbiornik na szambo przy domu jednorodzinnym.

−

W roku 2015 r. prowadzono z 7 osobami rozmowy pod kątem skierowania na psychoterapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Jedna osoba rozpoczęła indywidualną psychoterapię.

−

Wszystkim klientom, którzy wyrazili taką potrzebę (20 rodzin) udzielano wsparcia psychologicznego.
Przeprowadzano z nimi, a także z niektórymi członkami rodzin, szereg rozmów m. in. na tematy dotyczące przeżywanych trudności, problemów wychowawczych, planów na przyszłość, własnych ograniczeń, deficytów oraz możliwości.

−

Asystent pracując z osobami izolującymi się lub izolowanymi przez otoczenie społeczne, często
skonfliktowanymi z sąsiadami, rodziną czy też z instytucjami, pomagał w złagodzeniu konfliktu i poprawie relacji z otoczeniem. Asystent towarzyszył rodzinom w czasie kontaktu z pracownikami placówek oświatowych, pogotowia opiekuńczego czy też domów dziecka oraz mobilizował do aktywnej
współpracy z osobami tam zatrudnionymi; wspierał również w kontaktach z pracownikami innych instytucji (straż miejsca, sąd, policja) w ramach bieżących potrzeb. Asystenci uczestniczyli w 6 spotkaniach ds. oceny i zasadności pobytu dziecka w placówce. Wspierano i towarzyszono podopiecznym
podczas spraw w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15 A i w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. Solidarności 127 (10 osób). Asystenci rodziny
brali udział w rozprawach sądowych, które dotyczyły: przesłuchania jako świadka w sprawie ustalenia
kontaktów z dzieckiem (2 rodziny), o ograniczenie władzy rodzicielskiej (5 rodzin), w sprawie karnej
(5 rodzin), o demoralizację (1 rodzina). Asystenci brali udział w pracach grup roboczych w ramach
prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” (1 rodzina). W przypadku 2 rodzin procedura „Niebieskie
Karty” została wszczęta m. in. z udziałem asystenta rodziny.

−

W 2015 r. 5 rodzin uzyskało pomoc od prywatnych darczyńców – w zorganizowaniu tej pomocy
uczestniczyli asystenci rodziny wraz z pracownikami socjalnymi tut. OPS oraz wolontariuszami.
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Główne rezultaty pracy asystenta rodziny osiągnięte w obszarach określonych w Standardzie świadczenia asysty rodzinnej w m. st. Warszawie przedstawia Tabela nr 17.
Tabela nr 17. Główne rezultaty pracy asystenta rodziny osiągnięte w obszarach określonych w Standardzie świadczenia asysty rodzinnej w m. st. Warszawie.
Obszary pracy asystenta rodziny według Standardu świadczenia asysty rodzinnej w m. st. Warszawie
Pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu
motywacji członków
rodziny do rozwiązywania problemów
i realizacji celów

Starania o poprawę sytuacji
rodzinnej, osobistej poprzez
uświadomienie
celów oraz możliwości ich realizowania, działanie na rzecz poprawy sytuacji
osobistej, mieszkaniowej, rodzinnej, zdrowotnej,
zawodowej poprzez kontakt,
współpracę, leczenie, konsultacje ze specjalistami z instytucji
interwencyjnych,
pomocowych,
oświatowych,
urzędowych,
służby zdrowia,
m. in. pracownikami tut. OPS
(pracownikiem
socjalnym, specjalistą pracy z
rodziną, konsultantem ds. doradztwa zawodowego), pedagogami, policją,
pracownikami
sądów (kuratorami społecznymi, zawodowymi), administracji
samorządowej,
pracownikami
służby zdrowia
(lekarzami, pielęgniarkami, położnymi etc.).

Pomoc w rozwiązaniu podstawowych
problemów socjalnych i zdrowotnych

Wsparcie w rozwiązaniu dominujących
problemów psychologicznych u członków rodziny

Złożenie wniosku Uczestnictwo w
konsultacjach,
o przydział lokalu
socjalnego, o
poradach z spepodpisanie ugody cjalistą pracy z
na spłatę zoborodziną, uczestwiązań mieszkanictwo w zajęniowych – zwiąciach, warsztazanych z zajmotach, konsultawanym lokalem
cjach oferowaczy korzystaniem
nych przez tut.
z dostaw energii, PIK, korzystanie
gazu, odbioru
ze wsparcia w
nieczystości staOśrodka Interłych, płynnych.
wencji KryzysoWizyty u lekarzy
wej, Ośrodka
pierwszego kon- Wsparcia dla Kotaktu, lekarzy
biet z Małymi
specjalistów, wi- Dziećmi i Kobiet
zyty z dziećmi w w Ciąży „Etezja”,
poradni psychoul. Chlubna.
logicznej. Wizyty
w szpitalach w
ramach kontynuacji leczenia, planowanych zabiegów. Podjęcie
czy kontynuacja
terapii odwykowej. Uzyskanie
stypendium i wyprawek szkolnych. Złożenie
wniosku o alimenty, uzyskanie
alimentów,
świadczeń rodzinnych na
dzieci.

Pomoc w rozwijaniu
umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu problemów z
dziećmi

Uczestnictwo w
spotkaniach indywidualnych i
grupowych na terenie placówek
oświatowych, instytucjach pieczy
zastępczej instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej,
udział w zajęciach „Maluszkowo” dla dzieci i
rodziców w wieku
0-3 lata, udział w
warsztatach
umiejętności wychowawczych dla
rodziców dzieci w
wieku 0- 6 lat
„Bez klapsa - jak
z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku
granice" i warsztatach / spotkaniach i wyjeździe
organizowanych
przez tut. PIK,
udział w konsultacjach w Fundacji Dzieci Niczyje,
skorzystanie z
oferty i pomocy
poradni psychologicznopedagogicznych.

Rozwijanie umiejętności społecznych i
wspieranie aktywności społecznej
rodzin

Motywowanie do
podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Uczestniczenie w
organizowanych
przez tut. OPS
spotkaniach wigilijnych, spędzanie
aktywnie czasu
wolnego z
dziećmi na placach zabaw, imprezach plenerowych, uczestniczenie w zajęciach, warsztatach, wyjeździe
organizowanych
przez tut. OPS
czy PIK, korzystanie z pomocy
wolontariuszy na
terenie Biblioteki
czy Domu Kultury, uczestniczenie dzieci w zajęciach TPD oraz
Ośrodku Socjoterapeutycznym, ul.
Azaliowa,
uczestniczenie w
pomocy wzajemnej, wymianie
doświadczeń i
motywowaniu do
zmian w ramach
spotkań organizowanych w
miejscach zamieszkania,
uczestniczenie w
zajęciach w ramach Klubu Nastolatka w Rembertowie, udział
w działaniach
Klubu Wolontariusza.

Motywowanie do
podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych nabycie umiejętności wyboru
drogi zawodowej
poprzez udział w
konsultacjach i
poradach z konsultantem ds. doradztwa zawodowego
tut. APZiPP.

Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej

Pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej - skorzystanie z konsultacji i porad z
konsultantem ds.
doradztwa zawodowego
tut. APZiPP (redagowanie CV,
listów motywacyjnych, wykonywanie telefonów do potencjalnych pracodawców, przeprowadzanie symulowanych
rozmów o pracę),
zgłoszenie się do
udziału w programie PAI,
udział w Targach
Pracy i Giełdzie
Pracy, podejść
do rozmów kwalifikacyjnych o
pracę, podjęcie
zatrudnienia i
utrzymanie stanowiska pracy.

8.3. Pomoc psychologiczna.

8.3.1. Konsultacje psychologiczne.

Spośród osób korzystających ze wsparcia specjalisty pracy z rodziną (psychologa) największą
część (około 76%) stanowią osoby w wieku 25 – 59 lat, podobnie jak w 2014 roku. Osoby młodsze poniżej 14 roku życia i w przedziale wiekowym 14 – 18 lat stanowią odpowiednio około 4% i 5% klientów.
39

Wśród młodzieży największym problemem są zaburzenia zachowania oraz kłopoty wychowawcze osób
sprawujących bezpośrednią opiekę. Pośród najstarszych klientów powyżej 60 roku życia (14%) najczęściej pojawiającym się problemem jest poczucie samotności, zaburzenia psychosomatyczne, stany depresyjne i stany lękowe oraz doznawanie przemocy.
Tabela nr 18. Konsultacje i porady psychologiczne.
Kategorie wiekowe

Konsultacje
i porady

W siedzibie
OPS

W
środowisku

Rembertów

Inna
dzielnica

< 14

20

20

0

14

6

14 – 18

37

37

0

20

17

19 – 24

40

40

0

40

0

25 – 59

412

333

79

341

71

> 60

55

28

27

54

1

Ogółem

564

458

106

469

95

Tabela nr 19. Osoby korzystające z konsultacji i porad psychologicznych.

Wiek
RAZEM

Płeć
< 14

14 – 18

19 – 24

25 – 59

> 60

K

2

3

1

49

9

64

M

1

1

0

10

2

14

RAZEM

3

4

1

59

11

W 2015 r. psycholog udzielił konsultacji i porad dla 78 osób (46 konsultacji rodzinnych i 518 konsultacji indywidualnych). Z konsultacji skorzystały osoby z powodu występowania jednego lub więcej problemów. Liczba interwencji kryzysowych – 4. Liczba osób motywowanych do podjęcia leczenia – 4, kierowanych do specjalistycznych placówek lub innych specjalistów – 57, w tym:
−

Centrum Odwykowe, ul. Zgierska – 1 osoba,

−

Centrum Odwykowe, ul. Jagiellońska – 1 osoba,

−

Poradnia Rodzinna, ul. Wileńska – 2 osoby,

−

Poradnia Rodzinna, ul. Zakopiańska (terapia DDA/DDD) – 4 osoby,

−

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza – 1 osoba,

−

Poradnia Zdrowia Psychicznego, al. gen. Chruściela – 6 osób,

−

Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Gruzińska – 1 osoba,

−

Prawnik w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. Chruściela – 16 osób,

−

Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza – 3 osoby,

−

Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych – 1 osoba,

−

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki – 1 osoba,

−

Agencja Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy tut. OPS – 3 osoby,
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−

Policja – 3 osoby,

−

Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska – 2 osoby,

−

Stowarzyszenie Niebieska Linia, ul. Jaktorowska – 1 osoba,

−

Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska” Stowarzyszenia dla Rodzin, ul. Ząbkowska –
1 osoba,

−

Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Nowodwory” Stowarzyszenia dla Rodzin, ul. Nowodwory –
1 osoba,

−

Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Jana Olbrachta – 1 osoba,

−

Przychodnia Terapii Uzależnień, ul. Elektoralna – 1 osoba,

−

Przychodnia Lekarska „CePeLek”, ul. Koszykowa – 1 osoba,

−

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, ul. Targowa – 1 osoba,

−

Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym „Karan”, ul. Pułaskiego – 1 osoba,

−

Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Społecznej / Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”,
ul. Nowogrodzka – 1 osoba,

−

OPTA, ul. Marszałkowska – 1 osoba,

−

Mityngi AA – 3 osoby.

Konsultacje w domu klienta były prowadzone ze względu na:
−

konieczność interwencji kryzysowej,

−

niepełnosprawność ruchową,

−

konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem i brak możliwości zapewnienia opieki ze strony osób
trzecich,

−

konieczność dokonania obserwacji funkcjonowania rodziny w jej środowisku domowym.

Tabela nr 20. Problemy zgłaszane do specjalisty pracy z rodziną:

Zgłaszany przez klienta problem

Liczba osób

własnego uzależnienia / szkodliwego używania alkoholu

3

własnego uzależnienia / szkodliwego używania narkotyków

2

nadużywania / uzależnienia od alkoholu / narkotyków przez bliską osobę

9

doznawania przemocy w rodzinie

17

niepełnosprawność

3

problemy w kontaktach interpersonalnych

14

kłopotów w relacjach małżeńskich

16

trudności wychowawczych

22

depresji, nerwic

10

trudności emocjonalnych

9

zaburzenia lękowe

2

kłopotów w rodzinie

29

DDA/DDD

26

zaburzenia psychoorganiczne

3
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Inne zgłaszane problemy to: schizofrenia, padaczka, PTSD, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, żałoba. Wiele z osób zgłaszało więcej niż jeden problem.

8.3.2. Współpraca z przedstawicielami innych działów / instytucji.

We współpracy z przedstawicielem jednej instytucji (w tym Działu) objęto pomocą:
−

z pracownikami socjalnymi – 20 osób,

−

z policją – 5 osób,

−

z doradcą zawodowym – 2 osoby,

−

z pedagogiem – 1 osobę,

−

z asystentem rodziny – 1 osobę.

Pomoc interdyscyplinarna, tzn. świadczona przez specjalistę pracy z rodziną (psychologa) oraz przedstawicieli co najmniej dwóch instytucji (w tym Działu):
−

Specjalista pracy z rodziną + pracownik socjalny + policja – 6 rodzin,

−

Specjalista pracy z rodziną + pracownik socjalny + asystent rodziny – 3 rodziny,

−

Specjalista pracy z rodziną + pracownik socjalny + asystent rodziny + policja – 1 rodzina,

−

Specjalista pracy z rodziną + specjalista pracy z rodziną + pracownik socjalny + policja – 1 rodzina,

−

Specjalista pracy z rodziną + specjalista pracy z rodziną + policja + pedagog – 1 rodzina.

Do konsultacji ze specjalistą pracy z rodziną w 2015 r. osoby były kierowane przez:
−

pracownika socjalnego – 18 osób,

−

asystenta rodziny – 3 osoby,

−

innych pracowników tut. Ośrodka – 1.

Wspólne wejście specjalisty pracy z rodziną do środowiska klienta odbywało się w obecności:
−

pracownika socjalnego – 3 wejścia,

−

asystenta rodziny – 1 wejście.

8.3.3. Działania edukacyjno – informacyjne.
− Psychoedukacja prowadzona w trakcie konsultacji psychologicznych dotycząca choroby alkoholowej,
narkotykowej, współuzależnienia, przemocy domowej, chorób i zaburzeń psychicznych (depresja,
schizofrenia, zaburzenia lękowe), rozwoju dziecka;
− Dystrybucja ulotek i broszurek oraz innych materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących alkoholu, narkotyków, przemocy;
− Udzielanie informacji na temat placówek (instytucji) udzielających pomocy: punkty prawne, szpitale,
poradnie psychologiczne, ośrodki terapeutyczne, domy pomocy etc.;
− Prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym i przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu
w ramach Klubu Nastolatka dla młodzieży w wieku od 13 do 17 r. ż. w okresie od 01 lipca do 31 sierp-
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nia 2015 r. Celem prowadzonych zajęć (zorganizowano 7 spotkań dla łącznie 9 osób) było zapewnienie aktywnego, bezpiecznego i korzystnego rozwoju młodzieży.

8.3.4. Inne działania specjalistów pracy z rodziną.
−

Prowadzenie dokumentacji udzielanych konsultacji, wystawianie zaświadczeń dla klientów;

−

Przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Bez klapsa – jak z miłością
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” dla rodziców dzieci do 6 roku życia (12 godzin w terminie
od 30 kwietnia do 28 maja 2015 r.);

−

Udział w zebraniach Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w ramach cotygodniowych spotkań (omawianie
sytuacji rodzin, omawianie wniosków rodzin do objęcia wsparciem asystenta rodziny bądź wniosków
o zmianę formy pracy z rodzinami odmawiającymi współpracy z asystentem rodziny, ustalanie
i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz klientów w ramach okolicznościowych akcji
i działań na rzecz klientów, etc.);

−

Udział w comiesięcznych spotkaniach monitorujących Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia
Małych Dzieci „Dobry Rodzic – Dobry Start” w Fundacji „Dzieci Niczyje”;

−

Prowadzenie zajęć „Maluszkowo” dla rodziców i dzieci (od stycznia do grudnia 2015 r. odbyło się
19 spotkań);

−

Przygotowanie artykułów do Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego „Profilaktyka dla Smyka –
zajęcia dla przedszkolaków w Rembertowie”, „Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym młodzieży
w okresie wakacyjnym”, „Zapraszamy do Klubu Wolontariusza”;

−

Współrealizowanie akcji „Pogotowie św. Mikołaja 4” przy współpracy z Stowarzyszeniem Rembertów
Bezpośrednio;

−

Wsparcie Domu Dziennego Pobytu poprzez organizowanie czasu wolnego dla seniorów;

−

Współpraca z Klubem Wolontariusza poprzez realizację pomocy rzeczowej dla klientów OPS
(wyprawki szkolne).

8.4. Program „Dobry Rodzic – Dobry Start”.

Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” jest pierwszym w Polsce programem profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, którego inicjatorem i głównym realizatorem jest Fundacja „Dzieci Niczyje”. Początkowo
obejmował ofertą wsparcia rodziny spodziewające się dziecka oraz rodziny z dzieckiem do lat 3. Aktualnie część oferty programowej skierowana jest do rodziców z dziećmi z grupy od 0 do 6 lat, zwłaszcza do
rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdzenia.
Rolą współpracujących ze sobą instytucji jest przede wszystkim podejmowanie działań edukacyjnych 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 Społecznych i Zdrowia). Uczestnicy są na bieżąco informowani o warsztatach i programach realizowanych
w Fundacji „Dzieci Niczyje” 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.
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W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do koordynatora programu wpłynęło
20 ankiet przeprowadzonych przez pracowników socjalnych oraz 2 przekazane przez ZOZ. Spośród tych
rodzin dodatkowym wsparciem objęte zostały 4 rodziny. Ze względu na występujące w rodzinie trudności
opiekuńczo wychowawcze rozpoczęto pracę z jedną rodziną i kontynuowano współpracę z trzema rodzinami.

Formy wsparcia rodzin:
−

Konsultacje psychologiczne ze specjalistą pracy z rodziną – 5 osób,

−

Asystent rodziny – 4 rodziny,

−

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla dzieci w wieku 0 – 6 lat – 3 osoby,

−

Pomoc prawna w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – 5 osób,

−

Skierowanie do Poradni Zdrowia Psychicznego –1 osoba,

−

Doradca zawodowy – 5 osób,

−

Zajęcia „Maluszkowo” – 8 osób (wraz z dziećmi),

−

Centrum Odwykowe – 1 osoba.
W ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” realizowanego w tut. OPS, w okresie od

11 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r., dwa razy w miesiącu (łącznie 19 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 11 – 12 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. Spotkania w „Maluszkowie” to przede wszystkim czas wspólnych zabaw rodzica z dzieckiem, dzięki któremu wzmocnieniu ulega istotna dla rozwoju malucha więź z dorosłym. 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, patyczki, 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, testować rozmaite pomysły i rozwijać wyobraźnię. Zabawa z rodzicem poszerzała słownictwo dziecka, dzięki czemu uczyło się ono komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby. Poprzez zabawę dziecko uczyło 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. Wytworzona 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.
Od 30 kwietnia 2015 r. do 28 maja 2015 r. (łącznie sześć warsztatów po 2 godziny) na terenie
Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych „Bez klapsa – jak
z miłością i szacunkiem wyznaczyć dziecku granice” dla rodziców dzieci w wieku 0 – 6 lat. W czasie
warsztatów rodzice poznawali sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci oraz własnymi
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emocjami w kontakcie z dzieckiem, uczyli się lepiej komunikować z dzieckiem oraz zachęcać je do
współpracy. Podczas warsztatów zorganizowana była opieka nad jednym dzieckiem. W warsztatach
wzięło udział 7 rodziców.
W terminie od 07 grudnia 2015 r. do 07 stycznia 2016 r. przeprowadzono cykl zajęć w projekcie
„Profilaktyka dla Smyka” adresowanych do dzieci w wieku 5 lat w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana.
Projekt miał na celu rozwinięcie kompetencji psychospołecznych dzieci w obszarze radzenia sobie ze
swoimi emocjami, komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji. Zajęcia służyły także podniesieniu wiedzy dzieci na temat bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych oraz zagrożeń związanych z ich używaniem. Do udziału w zajęciach została zakwalifikowana jedna grupa dzieci
z ww. przedszkola licząca 25 dzieci. W ramach programu odbyło się 6 spotkań na temat uczuć, radzenia
sobie w czasie kłótni, bezpiecznego korzystania z komputera, aktywnego spędzania wolnego czasu, poznawania swoich mocnych stron. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, z wykorzystaniem
różnorodnych form pracy tj.: zabawy ruchowe, praca z wykorzystaniem czytanego tekstu/bajki, rysunek,
wypełnianie kart pracy, tworzenie wspólnego plakatu/książki itp. Do każdych zajęć przygotowane zostały
materiały w możliwe jak najbardziej atrakcyjnej dla dzieci formie. Każde z dzieci otrzymało także na koniec kilku spotkań karty pracy do uzupełnienia z rodzicami (opiekunami) po to, aby zaangażować rodziców w proces kształtowania umiejętności psychospołecznych ich dzieci. Przekazano rodzicom broszury
„Mama, tata, tablet. O tym, kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i smartfon”, wydane przez Fundację
„Dzieci Niczyje”.
Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci przyswoiły podstawową wiedzę z zakresu omawianej tematyki.
Bardzo dobrze pamiętały również informacje przekazywane im w czasie kolejnych spotkań. Chętnie i aktywnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach, wykazywały się dużą wiedzą i zaangażowaniem.

8.5. Działalność Agencji Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy.

8.5.1. Informacje ogólne.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy został wpisany w dniu 01 lutego 2013 r. po numerem 1638 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Agencja Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy powstała w dniu
06 czerwca 2005 r. (pierwszy wpis). Agencja świadczy usługi w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i pośrednictwa pracy. Adresatami działań są: młodzież ucząca się i / lub poszukująca pracy,
osoby dorosłe, w tym bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawcy.
Do zadań Agencji Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy należy w szczególności:
− informowanie klientów o przysługujących im prawach i obowiązkach oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia,
− pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
− udzielanie indywidualnych porad i konsultacji z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia (w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych),
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− zdiagnozowanie przyczyn pozostawania bez pracy, indywidualnej i rodzinnej klienta – adekwatnie do
zdiagnozowanych trudności kierowanie do specjalistów, placówek pomocowych i in.,
− wykonywanie testów psychologicznych badających predyspozycje zawodowe i zdolności,
− prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz warsztatów
aktywizacji zawodowej (w tym kurs „Spadochron”) przygotowujących klientów do samodzielnego, aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy,
− prowadzenie zajęć grupowych z młodzieżą, dotyczących planowania kariery edukacyjno – zawodowej
i aktywnego poszukiwania pracy – autorski program orientacji zawodowej „Quo Vadis”.
Ponadto Agencja oferuje:
− aktualne oferty pracy,
− kontakt z pracodawcami,
− informacje nt. rynku pracy, zawodów,
− dostęp do telefonu, faksu, komputerów, Internetu, drukarki, kserokopiarki,
− dostęp do aktualnej prasy z ofertami pracy,
− udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
Wg Raportu Urzędu m. st. Warszawy za 2015 r. z dzielnicy Rembertów zarejestrowanych było
618 osób bezrobotnych (http://www.up.warszawa.pl/statystyka/analiza/raport2015.pdf), tj. o około 11%
mniej niż w roku 2014 i o około 21% mniej niż w roku 2013. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyraźna
poprawa sytuacji na polskim rynku pracy w latach 2013 – 2015 – stopa bezrobocia obniżyła się poniżej
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8% i wzrosła aktywność zawodowa .
Wykres nr 4. Dynamika zmian liczby osób bezrobotnych w dzielnicy w latach 2002 – 201519
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J. Czapiński, T. Panek, Op. cit., s. 17.
Dane z Raportów Urzędu Pracy m. st. Warszawy:
http://www.up.warszawa.pl/index.php/urzad-pracy/analizy-i-statystyki#analizy-i-raporty

19

46

8.5.2. Pośrednictwo pracy.
Tabela nr 21. Informacja o działalności APZiPP.
z liczby ogółem osoby
Wyszczególnienie

ogółem

w tym
kobiety

do 25 roku życia

między
25 a 50
rokiem życia

powyżej
50 roku życia

0

1

2

3

4

5

Liczba osób, które zostały wpisane do prowadzonej
przez agencję ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

41

21

5

15

21

Liczba osób, którym zostały przekazane oferty pracy

24

12

1

10

13

Liczba miejsc pracy w pozyskanych ofertach pracy

ok. 100

W porównaniu z rokiem 2014, liczba nowo zarejestrowanych osób utrzymuje się na podobnym poziomie. Większość klientów korzystających z usług Agencji Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa
Pracy to klienci zarejestrowani w poprzednich latach. Wśród pozyskanych ofert pracy dominują następujące stanowiska: ochroniarz, pracownik sprzątający, pracownik produkcyjny, pomoc kuchenna, pracownik
magazynu.
Tabela nr 22. Dostęp do informacji i baz danych (prasa i Internet).

Liczba wizyt osób indywidualnych
Razem

Kobiety

Mężczyźni

290

113

177

Tabela nr 23. Korzystanie z telefonu w poszukiwaniu pracy.

Liczba wizyt osób indywidualnych
Razem

Kobiety

Mężczyźni

169

62

107

W porównaniu z rokiem 2014 aktywność klientów Agencji w zakresie korzystania z prasy i komputera zmalała, natomiast nieznacznie zwiększyła się aktywność klientów korzystających przy poszukiwaniu pracy z telefonu.

8.5.3. Poradnictwo zawodowe.
8.5.3.1. Porady i konsultacje indywidualne.
Agencja Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy prowadzi porady i konsultacje indywidualne z bezrobotnymi osobami. Celem konsultacji jest zmotywowanie osoby bezrobotnej do poszukiwania pracy oraz pomoc w pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia. Porady i informacje z zakresu zadań Agencji udzielane są zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej. Pomoc ta dotyczy zarówno klientów, jak i innych osób chcących zasięgnąć pomocy pracowników Zespołu ds. Wspierania Ro47

dziny. W ramach pracy z klientem realizowane są również indywidualne kursy podstaw obsługi Internetu
i komputera oraz pisania CV i listu motywacyjnego.

Tabela nr 24. Porady i konsultacje indywidualne w 2015 r.

Porady / informacje

Osobiście

60

Telefonicznie

1

Liczba osób, którym udzielono porad / informacji, w tym:

39

Kobiety

22

Mężczyźni

17
Konsultacje indywidualne

Liczba konsultacji

85

Liczba konsultowanych osób, w tym:

47

Kobiety

24

Mężczyźni

23

Korzystający z pomocy materialnej OPS

50

Tabela nr 25. Porady i informacje – podział wiekowy.

Osoby, którym udzielono porad/informacji:
do 25 roku życia

między 25 a 50 rokiem życia

powyżej 50 roku życia

3

16

20

Tabela nr 26. Konsultacje indywidualne – podział wiekowy.

Z osób konsultowanych:
do 25 roku życia

między 25 a 50 rokiem życia

powyżej 50 roku życia

6

17

24

W porównaniu z rokiem 2014 zmalała liczba osób korzystających z porad i konsultacji. Jest to
związane z faktem, iż w ubiegłym roku zakończono projekt systemowy EFS realizowany w tut. OPS.
Wśród osób konsultowanych 11 zostało skierowanych do Programu Aktywizacja i Integracja, 12 osób
zgłosiło konsultantowi ds. doradztwa zawodowego podjęcie pracy, jedna osoba zgłosiła podjęcie stażu,
jedna została skierowana do projektu „Zwiększenie kompetencji ICT Twoja szansa”.

8.5.3.2. Giełda Pracy.

26 sierpnia 2015 r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej została zorganizowana Giełda Pracy
– spotkanie z przedstawicielem firmy Securitas Polska Sp. z o. o. Kandydaci zainteresowani pracą
w ochronie mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za rekrutację
w tej firmie. Udział w Giełdzie wzięło 10 kandydatów gotowych do podjęcia pracy.
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8.5.3.3. Targi Pracy.

22 października 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy odbyły się Targi
Pracy zorganizowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele
pracodawców, agencji zatrudnienia oraz organizacji i firm, m. in.: Securitas, Asistnet, Solid Security, Wojewódzka Komenda Mazowiecka OHP, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Stowarzyszenie „Nadzieja”, LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Licznie
przybyli mieszkańcy Rembertowa mieli szansę na pozyskanie informacji nt. firm i proponowanych ofert
pracy oraz możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Wśród prezentowanych ofert popularne były: pracownik ochrony, magazynier, pracownik recepcji, konsultant telefoniczny, opiekunka osób starszych, kasjer sprzedawca, pracownik serwisu sprzątającego i wiele innych.
Bogaty wybór ofert był przeznaczony dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Na Targi Pracy
przybyła również grupa uczniów z III klasy LILO, która miała okazję zapoznania się ze sposobami rekrutacji przez pracodawców, ponadto przedstawiciel Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP przedstawił
młodym ludziom możliwości i warunki podjęcia przez nich pracy.

8.5.3.4. Poradnictwo grupowe.

9.5.3.4.1. Program Aktywizacja i Integracja.

W 2015 r. na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy m. st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przystąpił do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Program został opracowany w celu zapewnienia osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, z określonym profilem pomocy III, korzystającym jednocześnie z pomocy społecznej, najlepszych
możliwości aktywizacji zawodowej i integracji społecznej na podstawie art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Program Aktywizacja i Integracja rozpoczął się w kwietniu 2015 r. i był realizowany do końca lipca
2015 r. W ramach programu, w ciągu 4 miesięcy dla każdego uczestnika zrealizowane zostały następujące zadania aktywizacyjne:
−

grupowe wsparcie w procesie integracji społecznej poprzez grupowe zajęcia warsztatowe w wymiarze 144 godzin (około 10 godzin w tygodniu) i indywidualne konsultacje – 16 godzin;

−

prace społecznie użyteczne – jako działanie związane z aktywizacją zawodową, w wymiarze 40 godzin w każdym miesiącu.
Z uwagi na to, iż do Programu Aktywizacja i Integracja mogły być kierowane tylko osoby z III profi-

lem pomocy, a warsztaty grupowe były narzędziem obligatoryjnym, prace społecznie użyteczne zorganizowano dla 10 osób bezrobotnych.
Warsztaty i konsultacje indywidualne dla uczestników PAI były realizowane w siedzibie tut. OPS.
Zajęcia prowadził trener z Fundacji Aktywizacja, która była wykonawcą tej części programu.
Stanowiska do realizacji prac społecznie użytecznych przygotowane zostały w następujących
miejscach: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (1 osoba), Urząd Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy (7 osób), LILO (1 osoba), OPS (1 osoba).
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Do Programu Aktywizacja i Integracja zostało skierowanych łącznie 17 osób bezrobotnych, z których 7 osób podjęło się realizacji programu. Ostatecznie Program Aktywizacja i Integracja zakończyło
6 osób.

8.5.3.4.2. Projekt prac społecznie użytecznych.

Po zakończonym Programie Aktywizacja i Integracja, Ośrodek Pomocy Społecznej zaoferował
uczestnikom programu możliwość kontynuacji prac społecznie użytecznych. Z propozycji tej skorzystały
4 osoby. Prace społecznie użyteczne były realizowane do 18 grudnia 2015 r.
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 instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej”. Prace społecznie użyteczne stanowią szansę dla osób długotrwale bezrobotnych na przywrócenie ich na rynek pracy 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.
8.5.4. Inne działania, w których uczestniczył Konsultant ds. doradztwa zawodowego.
−

Opracowanie planu potrzeb i harmonogramu, rekrutacja uczestników i koordynacja prac społecznie
użytecznych (w ramach Programu Aktywizacji i Integracja), koordynacja Programu Aktywizacja i Integracja w tut. OPS, m. in.: współpraca z placówkami, w których były realizowane prace społecznie
użyteczne, pomoc w organizacji warsztatów grupowych w ramach PAI, współpraca z trenerem,
współpraca i motywowanie uczestników, bieżące monitorowanie realizacji programu prac społecznie
użytecznych i warsztatów, współpraca z przedstawicielami UP oraz Fundacji Aktywizacja w zakresie
realizacji PAI, prowadzenie dokumentacji;

−

Współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych (m. in. POPON, ZDZ, Fundacja Aktywizacja, Centrum Integracja, Biuro Karier
Osób Niepełnosprawnych) – 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 profilaktyki bezrobocia, wymiana informacji nt. usług itp.;

−

Współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawy;

−

Współpraca z agencjami pośrednictwa pracy oraz pracodawcami z terenu Warszawy w zakresie pozyskiwania ofert pracy;

−

Współpraca z pracownikami Działu Pomocy i Integracji Społecznej na rzecz wspólnych klientów.
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8.6. Organizowanie Społeczności Lokalnej [OSL].
8.6.1. Informacje ogólne20.

Stworzony na początku lat 90. model pomocy społecznej, koncentrujący się głównie na finansowym 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 prowadzenie działań aktywizujących i usamodzielniających, pomagających osobom wykluczonym na nowo
włączyć się do życia społecznego. Temu właśnie ma służyć Organizowanie Społeczności Lokalnej, skierowany 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 Instytutu 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,

−

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. Organizowanie Społeczności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy brał udział w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowanym w ramach działania
1.2 Wsparcie systemowe instytucji integracji i pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja
społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu czerwiec 2012 – lipiec 2014.

20

http://www.osl.org.pl/osl/
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Celem głównym projektu było podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji
pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie,
przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt
zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej był realizowany przez partnerstwo publiczno – społeczne. Jego liderem (a także beneficjentem projektu) było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W początkowej fazie projektu praca prowadzona była z mieszkańcami budynków socjalnych
osiedla Kawęczyn – Wygoda, w oparciu o potrzeby pozostałych obszarów dzielnicy oraz inicjatywy oddolne społeczności lokalnej. W ramach potrzeb i możliwości Ośrodek Pomocy Społecznej włączał się
w te działania wspierając realizatorów, starał się być pomostem między społecznością lokalną a instytucjami, aktywnie włączał się w kreowanie społeczeństwa obywatelskiego.

8.6.3. Działania w ramach OSL w 2015 r.

21 stycznia 2015 r. przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie bezdomności, koordynatorem badania w tut. OPS był koordynator Klubu Wolontariusza. Badanie przeprowadzono w trzynastu
miejscach potencjalnego przebywania osób bezdomnych. Sprawozdanie sporządzone zgodnie z wytycznymi przekazane zostało do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W chwili badania na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przebywały 44 osoby bezdomne (w tym: 1 osoba przebywała poza miejscami dla osób bezdomnych, 12 osób przebywało
w ogrzewalniach i noclegowniach na terenie m. st. Warszawy, 31 osób w Ośrodku dla osób bezdomnych
i uzależnionych „Nowy Początek” i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Dom Ciepła”). Wszystkie osoby
otrzymały informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy.

„Pogotowie Świętego Mikołaja 4”
W grudniu 2015 r. odbył się kolejny finał akcji „Pogotowie św. Mikołaja 4”. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio. OPS był partnerem w działaniach i przekazał listę 194 dziecięcych marzeń, które były spełniane przez osoby indywidualne oraz pracowników i firmy z Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Większość marzeń dziecięcych zostało spełnionych, a każdy z przekazanych
prezentów był dedykowany konkretnym dzieciom. Wszystkie rzeczy były nowo zakupione. Prezenty –
marzenia były m. in. pakowane i wydawane rodzicom wytypowanych dzieci w tut. Ośrodku. 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 społecznym”, cel 1.9.: „Świadczenie Zintegrowanej Oferty Usług w Ramach Lokalnego Systemu Wsparcia Poprzez Tworzenie Nowych oraz Wspieranie Działających LSW”.
Cel zgodny z trzecim Celem Strategicznym Społecznej Strategii Warszawy „Integracja i reintegracja społeczne i zawodowa”, cel szczegółowy 3.9. „Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia21”.

21

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 podejścia 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 pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie „Wiosna” – „Szlachetna Paczka”. Tut. Ośrodek typował rodziny biorące udział w akcji, współpracował z koordynatorem na dzielnicę Rembertów. Pomoc w ramach
„Szlachetnej Paczki” w roku 2015 otrzymało 15 rodzin z 20 wytypowanych.
Zgodność z programami miejskimi:
Jak w projekcie „Pogotowie Świętego Mikołaja 4 ”.

„Tornister pełen uśmiechu" – wyprawka szkolna
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: wrzesień 2015 r. oraz październik – listopad 2015 r.
Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zaopatrzenie dzieci w wieku szkolnym w podstawowe artykuły i przybory szkolne na początku roku szkolnego 2015/2016 r. Do zbiórki w ramach akcji
zostały zaproszone szkoły, przedszkola z dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz okoliczne sklepy
i dyskonty spożywczo – przemysłowe. Podczas akcji ściśle współpracowano z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, ul. Kawęczyńska 39. W wyniku zbiórki artykułów i przyborów szkolnych zaopatrzono dzieci z 30 rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka.
Zgodność z programami miejskimi:
Jak w projekcie „Pogotowie Świętego Mikołaja 4” oraz „Szlachetna paczka”.

„Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do 6 r. ż.
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: od 30 kwietnia 2015 r. do 28 maja 2015 r., 6 spotkań po dwie godziny
Cel: Zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych zachowań dziecka oraz z własnymi emocjami. Poznanie metod zachęcania dziecka do
współpracy. Edukacja rodziców na temat zmian rozwojowych dziecka do 6 r. ż.
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”
Cel 3. „Otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej”
Cel 4. „Podnoszenie kompetencji rodziny”
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”
Cel 1. „Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia”.

„Maluszkowo”
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
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Czas realizacji: od 11 stycznia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r., 19 spotkań po 1,5 godziny
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:
Jak w projekcie „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

„Profilaktyka dla Smyka”:
Miejsce: Przedszkole Nr 243, ul. Kordiana 7/11
Czas realizacji: od 07 grudnia 2015 r. do 07 stycznia 2016 r.
Cel: Rozwinięcie kompetencji psychospołecznych dzieci w obszarze radzenia sobie ze swoimi emocjami,
komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji. Zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych oraz zagrożeń związanych z ich używaniem.
Zgodność z programami miejskimi:
Jak w projekcie „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” oraz „Maluszkowo”.

Klub Nastolatka w Rembertowie:
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Czas realizacji: lipiec - sierpień 2015 r. – 6 spotkań po 2,5 godziny, 2 spotkania po 3 godziny
Cel: Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży poprzez zapewnienie atrakcyjnego, aktywnego, bezpiecznego i korzystnego jej rozwoju podczas wakacji letnich.
Zgodność z programami miejskimi:
Działania realizowane były w ramach Programu „Rodzina” na lata 2010 – 2020.
Cel działania wpisuje się w realizację następującego priorytetu i celu Programu Rodzina:
Priorytet II „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”, cel 1. „Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, realizując zadania szeroko
pojętej pracy socjalnej i wsparcia mieszkańców dzielnicy, stara się nieustannie rozwijać swoją ofertę
i wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Duży nacisk kładziony jest na profilaktykę i zapobieganie wy22

kluczeniu społecznemu mieszkańców dzielnicy . Z rozpoznania środowiska wynika, że częstym problemem dla mieszkańców jest skorzystanie z ofert pomocy realizowanych na terenie innych dzielnic Warszawy, dlatego też ważnym zadaniem jest stworzenie kompleksowej oferty wsparcia na terenie Dzielnicy
Rembertów.

22

Vide s. 73 – Perspektywy.
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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 odpowiadanie na zapotrzebowanie środowiska lokalnego, nadzór nad realizacją zadań powierzonych wolontariuszom, wspieranie wolontariuszy w ich pracy, organizowanie szkoleń, bądź kierowanie wolontariuszy na
szkolenia.
Celem Klubu Wolontariusza jest promocja idei wolontariatu, zwiększenie aktywności prospołecznej 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 2015 r. wykonywali swoją pracę m. in. w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy i w Domu Kultury Rembertów. Powtarzającym się problemem z lat ubiegłych było
pozyskanie wolontariuszy do pomocy w naukach ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) – w tym zakresie
jest największe zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy.

8.7.2. Rekrutacja i charakterystyka wolontariuszy.

Większość wolontariuszy wykonujących swoją pracę w 2015 r. była mieszkańcami Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy. Pozyskiwano również wolontariuszy z innych dzielnicy m. st. Warszawy.
W 2015 r. z tut. Ośrodkiem współpracowało 31 wolontariuszy. Wolontariusze reprezentują różne grupy
społeczne:
−

uczniowie i studenci (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i studia) – 25 osób;

−

osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym – 6 osób.
W 2015 r. wykonywano 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 i propagowanie idei wolontariatu w szkołach;

−

Korzystanie z internetowej sieci pośrednictwa pracy wolontarystycznej (Skrzynka Dobroci, portal organizacji pozarządowej);

−

Promowanie Klubu Wolontariusza podczas plenerowych imprez lokalnych, m. in. rozdawanie ulotek,
umieszczanie plakatów;

−

Rozwijanie sieci kontaktów poprzez wykorzystanie najbliższego środowiska rodzinnego, środowiska
osób znajomych samych wolontariuszy.
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8.7.3. Działalność Klubu Wolontariusza.

Wolontariusze Klubu Wolontariusza pomagali osobom zainteresowanym przede wszystkim poprzez udzielanie korepetycji dzieciom, których rodziców nie stać było na opłacenie dodatkowych zajęć.
Wolontariusze brali również udział w akcjach okolicznościowych, m. in. w Rembertowskim Pożegnaniu
Lata (roznoszenie ulotek informacyjnych), spotkaniach wigilijnych organizowanych dla mieszkańców
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
W 2015 r. z oferty Klubu Wolontariusza w ramach indywidualnej pomocy wolontarystycznej skorzystało 18 osób (pomoc w nauce). Pracę w ramach wolontariatu indywidualnego wykonywało 11 wolontariuszy. Zgodnie z harmonogramem pracy Klubu Wolontariusza, miały miejsce następujące działania:
−

16 wolontariuszy świadczyło pomoc w 5 różnego rodzaju działaniach w ramach wolontariatu,

−

7 wolontariuszy świadczyło pomoc w nauce.

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 materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;

−

Poszukiwanie partnerów, organizacji do wspólnych działań na rzecz mieszkańców;

−

Współpraca z przedstawicielami lokalnych społeczności, instytucji, organizacji pozarządowych w ramach 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 2015 r. Zespół ds. Wspierania Rodziny rozwijał ofertę dla mieszkańców dzielnicy. Duży nacisk kładziony był na pracę interdyscyplinarną, kontakt i współpracę z innymi instytucjami, a także angażowanie społeczności lokalnej. Działania te będą kontynuowane w 2016 r.

−

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym Zespołu ds. Wspierania Rodziny, starali się zmienić
wizerunek instytucji pomocy społecznej, która kojarzona jest głównie z pomocą finansową. Kontynuując działania z roku poprzedniego, w 2016 r. tut. OPS chciałby przedstawić szerszą ofertę skierowaną nie tylko dla klientów Ośrodka, ale dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, m. in. w zakresie profilaktyki krzywdzenia dzieci czy integrowania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poszczególnych grup społecznych.
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−

Konsultant ds. doradztwa zawodowego w 2016 r. będzie m. in. współpracował ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego w ramach programu „Quo Vadis”, po raz kolejny będzie realizował przy
współpracy z Urzędem Pracy program PAI.

−

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 przesłanek 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.

9. DZIAŁALNOŚĆ DOMU DZIENNEGO POBYTU [DDP]

9.1. Zasady korzystania z oferty DDP.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych oraz niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Usługi opiekuńcze w zakresie
podstawowym, świadczone w Domu Dziennego Pobytu, przyznawane są decyzją administracyjną wydawaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Podstawą do wydania
decyzji jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka
w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Decyzja administracyjna uprawnia pensjonariusza Domu Dziennego Pobytu do korzystania z zajęć organizowanych w placówce oraz do jednego gorącego posiłku dziennie (dwudaniowy obiad z deserem). Opłatę za usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym
świadczone w domach dziennego pobytu ustala się na poziomie kosztów wyżywienia (w 2015 r. – 6,43 zł
dziennie), 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;
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− Organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb usługobiorców i realnych możliwości placówki;
− Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami w celu rozwijania nowych form działalności.
9.3. Personel.

W Domu Dziennego Pobytu przewidziane jest zatrudnienie 4 osób:
− kierownik DDP – 1 etat (wakat od września 2012 r.),
− instruktor ds. kulturalno – oświatowych (w zadaniach również koordynacja Rembertowskiej Akademii
Seniora) – 1 etat,
− instruktor terapii zajęciowej – ½ etatu,
− pomoc kuchenna – 1 etat (w zadaniach również wydawanie posiłków dla klientów OPS oraz utrzymanie w czystości pomieszczeń znajdujących się na parterze siedziby Ośrodka).

Raz w tygodniu dyżuruje psycholog (specjalista pracy z rodziną – Zespół ds. Wspierania Rodziny), który jest do dyspozycji pensjonariuszy oraz wspiera personel w działaniach zmierzających do polepszenia jakości pracy.
Raz w tygodniu prowadzone są przez fizjoterapeutę zajęcia usprawniające ruchowo. Fizjoterapeuta zatrudniony jest na umowę zlecenie .W 2015 r. fizjoterapeuta wypracował 96 godzin.
Zadaniem personelu jest motywowanie pensjonariuszy do precyzowania swoich oczekiwań i aktywnego działania w celu zmiany swojej postawy. Działania personelu są zindywidualizowane, dostosowane do wieku, stanu zdrowia i sytuacji pensjonariusza.

9.4. Pensjonariusze.

W 2015 r. z oferty Domu Dziennego Pobytu skorzystało 7 osób: 4 kobiety i 3 mężczyzn.
Tabela nr 27. Wiek pensjonariuszy DDP.

50 – 60 r. ż.

61 – 70 r. ż.

71 – 80 r. ż.

81 – 90 r. ż.

Kobiety (4)

0

0

1

3

Mężczyźni (3)

1

2

0

0

Razem (7)

1

2

1

3

Wiek pensjonariuszy ogranicza możliwości organizowania wyjść poza teren placówki, np. do teatru. Wyjścia takie praktycznie nie są realizowane z uwagi na trudności z poruszaniem się pensjonariuszy
oraz późną porę powrotu do domu.

9.5. Zajęcia stałe.
−

Biblioterapia, w tym czytanie prasy – pensjonariusze na bieżąco informowani są o aktualnym życiu
politycznym, społecznym i kulturalnym; artykuły prasowe często stanowią podstawę do dyskusji;
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−

Muzykoterapia – słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie – szczególnie kobiety chętnie śpiewają pieśni
patriotyczne, harcerskie i biesiadne;

−

Arteterapia – usprawnianie ruchowe, relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć,
niepowodzeń, frustracji i agresji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji, podniesienie poziomu samoakceptacji, trenowanie cierpliwości, koncentracji i pamięci, integracja grupy oraz
współdziałanie w zespole:
składanie, klejenie, malowanie drewnianych modeli,
tkanie gobelinu,
przygotowywanie ozdób walentynkowych, stroików wielkanocnych, ozdób (stroików, bombek,
choinek) i kart świątecznych,
malowanie pejzaży farbami akrylowymi,
malowanie na szkle,
wykonywanie kosmetyczek, ozdobnych zawieszek do torebki i kluczy z filcu,
wykonywanie biżuterii z koralików (bransoletki, naszyjniki, zawieszki),
układanie puzzli;

−

Kino domowe:
14 lutego 2015 r. „Bogowie”,
21 marca 2015 r. „Starsza pani musi zniknąć”,
18 kwietnia 2015 r. „Sami swoi”,
15 maja 2015 r. „Nie ma mocnych”,
5 czerwca 2015 r. „Poza światem”,
14 sierpnia 2015 r. „Przetrwanie”,
5 września 2015 r. „Dwoje do poprawki”,
16 listopada 2015 r. „Syberiada polska”,
7 grudnia 2015 r. „Listy do M”;

−

Zajęcia komputerowe;

−

Zajęcia grupowe:
gry i zabawy integracyjne, stolikowe,
ćwiczenia i zabawy umysłowe poprawiające koncentrację i pamięć;

−

Rozmowy 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 alkoholowej, przemocy wobec osób starszych, oszustw metodą „na wnuczka”, podróżowania po świecie;

−

Zajęcia usprawniające ruchowo – prowadzone przez fizjoterapeutę pozwalają na utrzymanie sprawności fizycznej; zajęcia prowadzone są w budynku lub na świeżym powietrzu, grupowo i indywidualne. W ramach zajęć fizjoterapeuta:
dokonuje kontroli wydolności krążeniowej poprzez pomiar ciśnienia,
prowadzi ćwiczenia ogólnokondycyjne,
prowadzi gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pensjonariuszy,
udziela porad indywidualnych i grupowych;
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−

Zajęcia indywidualne z psychologiem, skoncentrowane na problemach i sprawach osobistych każdego pensjonariusza;

−

Zebrania z pensjonariuszami – cyklicznie, w miarę potrzeb, odbywają się zebrania personelu z pensjonariuszami, na których omawiane są aktualne propozycje wspólnego spędzania czasu, rozwiązywane są bieżące problemy (w 2015 r. 12 spotkań);

−

Uroczyste spotkania wigilijne oraz wielkanocne.

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 Południe 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, rehabilitacji, 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 Rewitalizacji wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości 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.
18 listopada 2013 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie odbyła
się uroczystość obchodów 30 – 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 nazwę „Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie „Centrum Złotego Wieku”. Zgodnie z założeniami projektu Dom Dziennego Pobytu przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych. Utworzone po rozbudowie i modernizacji „Centrum Złotego
Wieku” (CZW) ma służyć pomocą m. in. przy zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez prowadzenie te60

rapii zajęciowej, ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, prowadzenie grup wsparcia prawnego i psychologicznego, 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. Zgodnie z projektem stała obsługa CZW ma zostać powiększona o dodatkowych pięć etatów. Przewiduje się, że z oferty CZW będzie korzystać w skali miesiąca 20 seniorów
i około 50 osób z doraźnej pomocy szkoleniowo – doradczej.
Inwestorem było m. st. Warszawa (dzielnica Rembertów), projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
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Mazowieckiego 2007 – 2013. Po rozbudowie powierzchnia DDP wynosi 248 m . Na parterze budynku
mieszczą się następujące pomieszczenia: kuchnia ze zmywalnią naczyń, wydawalnią posiłków i salą jadalną, 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 trwałości nie może zostać poddany zasadniczym modyfikacjom wynikającym ze zmiany charakteru własności
elementu infrastruktury i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez podmiot publiczny. Trwałość projektu mierzona jest przede
wszystkim poprzez monitorowanie stopnia utrzymania osiągniętych wskaźników projektu, zadeklarowanych 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 2015 r. m. in. poprzez następujące formy działalności:
1. Zajęcia dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu (vide pkt 9.5. – s. 58).
2. Siedziba Koordynatora Rembertowskiej Akademii Seniora (sekretariat RAS) oraz zajęcia dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora, m. in. cotygodniowe próby chóru i zajęcia plastyczno – artystyczne, zajęcia taneczne (raz w miesiącu).
3. Cotygodniowe (2x) bezpłatne grupowe ćwiczenia ruchowe dla mieszkańców dzielnicy – osób z niepełnosprawnością 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. Grupy edukacyjno – wspierające: „Maluszkowo”, „Bez klapsa” (vide pkt 8.4. – s. 43) oraz udzielanie
porad/konsultacji psychologicznych przez Specjalistów pracy z rodziną (vide pkt 8.3. – s. 39).
5. Działalność Agencji Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy oraz aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (vide pkt 8.5. – s. 45).
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 ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
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społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną). PNPP został utworzony na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). W 2015 r. w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu wygospodarowano i przygotowano miejsce na uruchomienie
PNPP, który formalnie zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2016 r.
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7. Szkolenia, spotkania i warsztaty dla różnych kategorii klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
mieszkańców dzielnicy wynikające z bieżących potrzeb (np. Klub Nastolatka, spotkania dla rodzin zastępczych, spotkanie mieszkańców osiedla Stary Rembertów – Kolonia).

9.6.4. Centrum Złotego Wieku a budżet partycypacyjny w m. st. Warszawa na 2016 rok.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2 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 Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania
występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.
W 2015 r. w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok został zgłoszony przez mieszkańca
dzielnicy projekt pn. „Opieka dla dorosłych osób niepełnosprawnych na Starym Rembertowie”. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu był fakt, iż na terenie dzielnicy nie jest zapewniona żadna forma doraźnej opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nie będących w wieku podeszłym. Zdaniem
projektodawcy rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych są pozostawieni sami sobie w sytuacjach
konieczności załatwienia spraw, w których z różnych względów ich podopieczni nie mogą lub nie powinni
uczestniczyć. Zapewnienie doraźnej opieki odciążyłoby stałych opiekunów oraz przyczyniłoby się do aktywizacji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych.
Ponadto taka forma opieki uzupełniałaby ofertę Centrum Złotego Wieku w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Świetlica miałby funkcjonować w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu, całkowicie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – w zależności od frekwencji pensjonariuszy DDP i uczestników zajęć świetlicowych. Projekt zakładał sprawowanie przez
dwóch wykwalifikowanych opiekunów (opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej oraz terapeuta – wykształcenie na kierunku: pedagogika specjalna, rehabilitacja lub pokrewne, umożliwiające pracę z podopiecznymi) opieki nad nie więcej niż 5 osobami niepełnosprawnymi jednocześnie. Całkowity roczny
koszt projektu wynosił 73.076,00 zł.
Cel projektu wpisywał 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 Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020 (Uchwała Nr LXXXIX/2644/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
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Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie
udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.
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z dnia 9 września 2010 r.), ponadto mógł być realizowany jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy
społecznej w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Tut. Ośrodek ściśle współpracował z projektodawcą w zakresie prawidłowego opisania i przygotowania kosztorysu projektu, niestety
projekt nie został wybrany do realizacji (oddano 318 głosów).
Projekt został ponownie zgłoszony do budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawa na 2017 rok.

9.7. Podsumowanie.
−

W 2015 r. nie udało się pozyskać liczby pensjonariuszy adekwatnej do możliwości placówki. Podejmowane działania informacyjne i promocyjne nt. działalności DDP – dystrybucja ulotek podczas festynów, spotkań i imprez organizowanych dla mieszkańców dzielnicy, w sklepach, aptekach, przychodniach, kościołach itp., informacje zamieszczone w lokalnej prasie – nie przyniosły oczekiwanych
efektów. W 2016 r. konieczna jest zatem kontynuacja tego zadania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków, m. in. w porozumieniu z placówkami ochrony zdrowia, instytucjami kultury oraz
parafiami. Ponadto pracownicy tut. OPS będą bezpośrednio promować DDP podczas przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz innych spotkań z mieszkańcami dzielnicy.

−

Często Dom Dziennego Pobytu gości osoby starsze, które nie są zainteresowane pomocą w formie
usług opiekuńczych świadczonych w placówce wsparcia (procedura administracyjna zakończona wydaniem decyzji). Osoby te – nie korzystając ze świadczeń finansowanych ze środków OPS – spędzają czas na rozmowach i przebywaniu z pensjonariuszami. Niestety brak decyzji administracyjnej
uniemożliwia formalne zaliczenie takiej osoby w poczet pensjonariuszy DDP.

−

W podobnej sytuacji jest szereg słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora, którzy chętnie uczestniczyliby również w zajęciach oferowanych w Domu Dziennego Pobytu (np. zajęcia fizjoterapeutyczne, integracyjne, plastyczne, projekcje filmów, zajęcia z psychologiem). Barierę stanowi jednak konieczność wydania decyzji administracyjnej, co wiąże się z przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu
środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

−

W 2015 r. nie udało się ustalić możliwości pozyskania środka transportu lub dowozu seniorów do placówki. Analizowano m. in. możliwości dofinansowania zakupu pojazdu w ramach programu przyjętego uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (M. P. z 2015 r. poz. 341). Zgodnie z założeniami
programu za dowożenie seniorów, w szczególności mających trudności w poruszaniu się, odpowiada
jednostka samorządu. Do kosztów, które w ramach Programu „Senior – WIGOR” nie mogą być finansowane (koszty niekwalifikowane), należą koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym
m. in. zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, tj. środki transportu.

−

W 2016 r. przeanalizowane zostaną możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz
seniorów z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne).

−

Kontynuowane będą działania zmierzające do postrzegania placówki przy ul. Plutonowych 10 nie tylko jako Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej, ale także jako Centrum Złotego
Wieku służącego wszystkim mieszkańcom dzielnicy.
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10. DZIAŁALNOŚĆ REMBERTOWSKIEJ AKADEMII SENIORA [RAS]
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10.1. Zasady funkcjonowania Rembertowskiej Akademii Seniora.

Inicjatywy stworzenia szerokiego lokalnego programu aktywizacji seniorów o charakterze edukacyjno – kulturalnym podjęli się lokalni liderzy skupieni w Komisji Integracji Europejskiej Rady Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy. Rembertowska Akademia Seniora rozpoczęła działalność w kwietniu
2007 r. Do lutego 2009 r. pracę RAS koordynował Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, zaś
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził obsługę administracyjną i księgową. Od marca 2009 r. OPS przejął całość zadań związanych z funkcjonowaniem RAS. Zadanie koordynacji RAS zostało powierzone pracownikowi Domu Dziennego Pobytu.

Główne cele RAS

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 poprzez:
−

podejmowanie inicjatyw programowych;

−

powołanie Samorządu Słuchaczy;

−

współdziałanie w zespołach samokształceniowych;

−

inicjowanie grup samopomocowych;

−

współpracę z organizacjami kombatanckimi.

Ogólne zasady funkcjonowania RAS

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

Samorządu RAS

−

Komisji Programowej
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J. Gnioska, Rembertowska Akademia Seniora, „Praca socjalna”, 2009, Nr 4, s. 67 – 80.
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−

Komisji Finansowej.

W trakcie trwania semestru koordynator organizuje wyjścia do obiektów 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 Dzielnicy Rembertów, jak również mieszkańcy innych dzielnic Warszawy. Dotychczas wydano ponad 300 indeksów dla słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora, jednak w 2015 r. czynnie w zajęciach uczestniczyło 170 osób. W ciągu roku do RAS zapisało się 5 nowych osób.

10.3. Zajęcia w Rembertowskiej Akademii Seniora w 2015 r.

Rembertowska Akademia Seniora oferuje: wykłady, zajęcia fakultatywne, wyjścia / imprezy rekreacyjno – oświatowe, zabawy taneczne. W ramach inicjatyw własnych, na własny koszt, słuchacze organizują wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

Wykłady odbywają się średnio 2 x w miesiącu. Prowadzone są przez wykładowców akademickich, specjalistów – praktyków z określonej dziedziny, podróżników. Z wykładów w ciągu roku skorzystało średnio
90 słuchaczy RAS.
Tabela nr 28. Wykaz wykładów RAS w 2015 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wykładowca
data wykładu
Sławomir Kosyl
12 stycznia 2015 r.
Wiesława Dłubak – Bełdycka
19 stycznia 2015 r.
Edward Socha
2 lutego 2015 r.
Igor Strojecki
9 lutego 2015 r.
Benjamin Marchula
23 lutego 2015 r.
Edward Socha
6 marca 2015 r.
Edyta Biaduń – Korulczyk
16 marca 2015 r.
dr Joanna Myszkowska-Ryciak
23 marca 2015 r.
Edward Socha
30 marca 2015 r.
Wiesława Dłubak – Bełdycka
13 kwietnia 2015 r.
Dariusz Ziemnicki
20 kwietnia 2015 r.
Longinus Kawka
27 kwietnia 2015 r.
Edyta Biaduń – Korulczyk
4 maja 2015 r.

Temat

Liczba
słuchaczy

„Peru – śladami Inków”

100

„O czym mówią pomniki warszawskie – nieznane historie”

99

„Jezioro Solińskie”

85

„Ochocki contra „Faraon”. O przyjaźni Bolesława Prusa
(1847-1912) i Juliana Ochorowicza (1850-1917)”

80

„Antarktyda i pingwiny”

75

„Szlak Piastowski – cz. I”

100

„Być babcią ,być dziadkiem”

100

„Dieta zrównoważona – jak ułożyć zdrowy jadłospis”

93

„Szlak Piastowski – cz. II”

89

„O czym mówią pomniki -warszawskie cz. II”

110

„Śpiewać każdy może”

75

„Po obu stronach Gibraltaru”

75

„Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami?”

90
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Waldemar Dziak
18 maja 2015 r.
Paweł Łuków
25 maja 2015 r.
Longinus Kawka
1 czerwca 2015 r.
Sławomir Kosyl
8 czerwca 2015 r.
Paweł Łuków
15 czerwca 2015 r.
Sławomir Kosyl
28 września 2015 r.
Wiesława Dłubak – Bełdycka
5 października 2015 r.
Edyta Biaduń – Koruczyk
12 października 2015 r.
Beata Kloc
19 października 2015 r.
Katarzyna Orzechowska
26 października 2015 r.
Małgorzata Nowakowska
9 listopada 2015 r.
Wiesława Dłubak – Bełdycka
16 listopada 2015 r.
Sławomir Kosyl
30 listopada 2015 r.
Sławomir Kosyl
7 grudnia 2015 r.

„Po co nam Chiny?”

110

„Czemu służy etyka”

80

„Maroko”

95

„Boliwia – kraj pełen słońca”

95

„Dlaczego bioetyka a nie etyka medyczna?”

95

„Amsterdam – Holandia kraj tulipanów, wiatraków i drewniaków”

126

„Poeci lat II wojny światowej i okupacji”

87

„Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i nie tylko”

90

„Świadomy konsument 60 +”

95

„Emerytura i praca”

90

„Sztuka negocjacji”

100

„Władysław Stanisław Reymont – w 90. rocznicę śmierci pisarza”

100

„Boliwia - kraj słońca i kolorowych ludzi cz. II”

100

„Tybet”

100

Zajęcia fakultatywne odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45, w Bibliotece
Publicznej, ul. Gawędziarzy 8, w Domu Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 oraz w Klubie RAS,
al. gen. A. Chruściela 28. Z zajęć fakultatywnych w okresie sprawozdawczym skorzystało:
1) w semestrze letnim (styczeń – czerwiec) 72 osoby (15 osób korzystało jednocześnie z różnych zajęć):
− kurs komputerowy – 15 osób;
− Klub Komputerowy – 12 osób;
− kółko malarskie – 15 osób;
− kółko fotograficzne – 5 osób;
− chór – 20 osób;
− zajęcia taneczne – 12 osób;
− zajęcia plastyczno – artystyczne – 8 osób;
2) w semestrze zimowym (październik – grudzień) 69 osób (10 osób korzystało jednocześnie z różnych
zajęć):
− kurs komputerowy – 16 osób;
− Klub Komputerowy – 10 osób;
− kółko malarskie – 15 osób;
− chór – 20 osób,
− zajęcia taneczne – 10 osób,
− zajęcia plastyczno – artystyczne – 8 osób.
W ciągu całego roku 2015 z zajęć fakultatywnych skorzystało około 70 osób.
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Ogólnie w 2015 r. zajęcia fakultatywne odbyły się w następującym wymiarze:
−

kurs komputerowy – 66 godzin,

−

Klub Komputerowy – 66 godzin,

−

zajęcia malarskie – 144 godziny,

−

zajęcia fotograficzne – 48 godzin,

−

chór – 88 godzin,

−

zajęcia taneczne – 36 godzin,

−

zajęcia plastyczno – artystyczne – 60 godzin.

W ramach Komputerowego Klubu RAS słuchacze współtworzą i prowadzą witrynę internetową,
przygotowują i opracowują materiały i publikacje na stronę internetową Klubu, a także redagują i wydają
biuletyn RAS.
Słuchacze uczestniczyli również w 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

Koncerty chóru „Tęcza”:
−

11 maja 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie – wernisaż zorganizowany
przez grupę malarską RAS,

−

22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – zakończenie roku akademickiego RAS,

−

28 września 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – rozpoczęcie roku akademickiego RAS,

−

11 listopada 2015 r. - w kościele p. w. św. O. Rafała Kalinowskiego - uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości,

−

14 grudnia 2015 r. – w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – spotkanie wigilijne dla słuchaczy RAS.

Wyjścia / imprezy rekreacyjno – oświatowe:
−

9 stycznia 2015 r. – wycieczka „Warszawa nocą”,

−

25 lutego 2015 r. – wycieczka do Muzeum Historii Żydów gr. I,

−

8 marca 2015 r. – wyjście do Teatru Muzycznego na spektakl pt. „Zgaga”,

−

23 marca 2015 r. – wycieczka do Łysych na Kurpie,

−

18 kwietnia 2015 r. - wycieczka do Torunia,

−

28 kwietnia 2015 r.- wycieczka do Muzeum Historii Żydów gr. II,

−

9 maja 2015 r. – wycieczka do Kampinosu,

−

26 maja 2015 r. – wyjście do Teatru Roma na spektakl „Mamma Mia!”,

−

6 czerwca 2015 r. – wycieczka do Gniezna (Szlakiem Piastowskim),

−

19 czerwca 2015 r. – multimedialny pokaz fontann na Podzamczu w Warszawie,

−

26 czerwca 2015 r. – zabawa taneczna połączona z grillem w Domu Kultury „Wygoda”,
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−

7 października 2015 r. – ognisko dla słuchaczy RAS i wolontariuszy na Mokrym Ługu,

−

21 października 2015 r. – zabawa taneczna w Domu Kultury Rembertów z okazji Europejskiego Dnia
Seniora,

−

24 października 2015 r. – wycieczka na Mazury (Nakomiady, Gierłoż, Reszel, Mikołajki),

−

27 listopada 2015 r. – andrzejkowa zabawa taneczna w Domu Kultury „Wygoda”,

−

30 listopada 2015 r. – spotkanie z komendantem Komisariatu Policji w Rembertowie (dot. kradzieży,
oszustw), zorganizowane przy współpracy z Delegaturą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy,

−

14 grudnia 2015 r. – spotkanie wigilijne dla słuchaczy RAS oraz osób zaprzyjaźnionych.

Inne inicjatywy:
−

w maju 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Rembertowie odbył się wernisaż obrazów
grupy malarskiej RAS pt. „A w nas wiosna”,

−

w semestrze letnim (maj – wrzesień) odbyły się wyjazdy rehabilitacyjno – wypoczynkowe organizowane przez słuchaczkę RAS,

−

w czerwcu przedstawiciele grupy malarskiej wzięli udział w konkursie inicjatyw lokalnych „Rembertowska Inicjatywa Kulturalna 2015 r.”,

−

w czerwcu przedstawiciele Rembertowskiej Akademii Seniora zgłosili projekt do budżetu partycypacyjnego,

−

2 słuchaczy RAS było członkiem Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy,

−

słuchacze RAS weszli w skład Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (kadencja 2015
– 2018),

−

1 słuchacz RAS jest przedstawicielem do Warszawskiej Rady Seniorów,

−

czwartkowe spotkania przy kawie w Klubie RAS w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
(Klub RAS powstał z inicjatywy słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora),

−

w 2015 r. kontynuowane były zajęcia koła turystycznego, którego celem jest promowanie aktywnego
i zdrowego trybu życia, poznawanie historii, tradycji, zwyczajów i kultury polskich miast; podczas spotkań koła odbywają się pokazy zdjęć, omawiane i planowane są wycieczki i spacery nordic walking.

Spotkania organizacyjne koordynatora RAS z przedstawicielami RAS:
W 2015 r. odbyły się trzy spotkania koordynatora RAS z Samorządem Rembertowskiej Akademii
Seniora, Radą Programową oraz Zespołem Finansowym. Na pierwszym spotkaniu omówiono bieżące
sprawy dotyczące działalności Rembertowskiej Akademii Seniora m. in. program zajęć i wykładów oraz
plan zajęć rekreacyjno – oświatowych. Następne spotkanie dotyczyło utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów – wytypowano kandydata (przedstawiciela RAS). Podczas ostatniego spotkania omówiono zakończenie roku akademickiego RAS oraz zaproponowano program zajęć na następny rok akademicki. Na
2016 r. zaplanowano wybory nowej Rady RAS.
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10.4. RAS a budżet partycypacyjny w m. st. Warszawa na 2016 rok.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2 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 Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania
występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej. Program pod nazwą „Rembertowska Akademia Seniora” należy do zadań własnych gminy 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 – kulturalnym. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
W 2015 r. w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok został zgłoszony przez słuchacza
RAS projekt pn. „Pomoce dydaktyczne – wyposażenie Klubu Rembertowskiej Akademii Seniora”. Projekt
zakładał zakup niezbędnego wyposażenia dla Klubu Rembertowskiej Akademii Seniora, umożliwiającego
seniorom dostęp i korzystanie z komputerów, dokumentowanie fotograficzne działań RAS oraz organizowanie pokazów slajdów, projekcji filmów itp. (m. in. zakup komputera, laptopa, drukarki laserowej kolorowej, oprogramowania, aparatu fotograficznego cyfrowego z kartą pamięci, rzutnika – projektora, ekranu
projekcyjnego ze stojakiem). Całkowity roczny koszt projektu wynosił 26.460,00 zł.
Cel projektu wpisywał 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.). Tut. Ośrodek ściśle współpracował z projektodawcą w zakresie prawidłowego opisania i przygotowania kosztorysu
projektu, niestety projekt nie został wybrany do realizacji (oddano 245 głosów).

10.5. Podsumowanie.
−

Zajęcia w RAS cieszą się niesłabnącą popularnością. W 2015 r. dokonano kilku zmian w ofercie RAS
– w I semestrze roku akademickiego 2015/2016 ze względu na małe zainteresowanie zawieszono zajęcia fotograficzne; pomimo wcześniejszego zainteresowania i deklaracji seniorów (ankieta) w dalszym ciągu nie utworzono koła teatralnego z powodu braku chętnych.

−

W 2016 r. przeanalizowane zostaną możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz
seniorów z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne).

−

W II semestrze roku akademickiego 2015/2016 odbędą się wybory do Rady RAS, a także przeanalizowane zostaną propozycje seniorów dot. zmian w Statucie Rembertowskiej Akademii Seniora.
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11. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

11.1. Informacje ogólne.

Zarządzeniem nr 1664/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy. Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04 – 404 Warszawa, który na mocy 70rt. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy wchodzi 9 osób. Są to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz Kuratorskiej Służby Sądowej.
Podstawę prawną funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych stanowi art. 9a – 9d ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na
lata 2012 – 2016, przyjętym uchwałą Nr XXXVI/914/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
17 maja 2012 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 przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
−

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

−

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

−

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

−

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 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 przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
−

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

−

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

−

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów 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 podmio70

tów realizujących procedurę, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209,
poz. 1245).

11.2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

1) W 2015 r. odbyło się 9 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.
2) Do ZI wpłynęło 28 formularzy Niebieska Karta A, z tego: 10 założonych przez przedstawicieli pomocy
społecznej, 13 – Policji, 2 – oświaty, 1 – ochrony zdrowia, 2 – Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3) Procedurą Niebieskie Karty objęto 63 rodziny.
4) W ramach procedury wskazano 81 osób doznających przemocy, w tym: 54 kobiety, 7 mężczyzn
i 20 dzieci.
5) W ramach procedury wskazano 69 osób stosujących przemoc, w tym: 15 kobiet i 54 mężczyzn.
6) W okresie sprawozdawczym pracowało 65 grup roboczych, które spotkały się 104 razy.
7) Zakończono 29 procedur NK.
8) Działania podejmowane przez ZI w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
−

informacje nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy:
http://www.rembertow.waw.pl/strona-1148Polityka+Spoleczna+i+Zdrowie+Przeciwdzialanie+przemocy+.html
http://www.rembertow.waw.pl/strona-1148-przeciwdzialanie_przemocy.html

−

szkolenia dla przedstawicieli instytucji wspierających rodziny, pracowników placówek oświatowych, klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych z zakresu tworzenia, realizacji i ewaluowania programów profilaktycznych i projektów o charakterze profilaktycznym:
„Stosowanie procedury Niebieskie Karty”,
„Profilaktyka zachowań agresywnych wynikających z przemocy w rodzinie a bezpieczeństwo
dziecka”,
„Wybrane aspekty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów pracy GKPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego”;

−

organizacja czasu wolnego dla rodzin doświadczających przemocy (programy):
„Pracownia dobrych rodziców”,
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 – 6 rokiem życia,
Turnus korekcyjno – profilaktyczny dla rodzin dysfunkcyjnych;

−

realizacja w szkołach i przedszkolach programów z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
„Przyjaciele Zippiego”,
„W zgodzie ze sobą i innymi”,
„Akademia umiejętności społecznych i edukacyjnych”,
„Bezpieczny Przedszkolak”,
„Szkoła dla Rodziców – Masz wpływ na swoje życie”,
„Rozwój na trzeźwo”,
„Klasa bez problemu”,
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„Bezpieczny Uczeń”,
„Savoir vivre nie tylko w szkole”,
„Psychomanipulacja i sekty – zagrożenia dla młodego człowieka”,
„Cyberface”,
„Moja szafka”;
−

Rembertowski Dodatek Profilaktyczny z artykułami poświęconymi promocji oferty pomocowej
(10.000 egzemplarzy);

−

dystrybucja poprzez instytucje na terenie dzielnicy materiałów informacyjnych „Gdzie po pomoc
w Rembertowie” (ulotki, banery oraz inne materiały informacyjne);

−

wydruk kolorowych plakatów informacyjnych dot. PIK/DZKRPA – 50 egzemplarzy;

−

Clipboard A4 z kolorowym nadrukiem „Gdzie szukać pomocy w Rembertowie” – 170 szt ;

−

działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku:
udział w ogólnopolskim programie „Przemoc boli”,
realizacja programu „Dobry rodzic – dobry start”: 1. „Maluszkowo” – zajęcia organizowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy we współpracy
z Fundacją „Dzieci Niczyje”, adresowane do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat, dystrybucja ulotek promujących zajęcia; 2. warsztaty dla rodziców dzieci do 6 r. ż. „Bez klapsa, czyli
jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” (1 edycja); 3. warsztaty dla dzieci
w wieku przedszkolnym „Profilaktyka dla Smyka”;

−

działania skierowane do osób doznających przemocy w rodzinie: działania podejmowane przez
członków ZI / grup roboczych podczas wykonywania własnych obowiązków służbowych – informowanie, 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 motywujące podczas rozmów z członkami ZI / grup roboczych, a także działania podejmowane przez członków ZI / grup roboczych podczas wykonywania własnych obowiązków służbowych – informowanie, kierowanie do odpowiednich placówek / instytucji, motywowanie, monitorowanie sytuacji w rodzinie, współpraca z innymi służbami,
„Trening Rozwoju Osobistego” – 36 godzin, 6 osób – program korekcyjny dla dorosłych osób
z deficytem umiejętności asertywnych oraz kontroli złości prowadzony w formie warsztatów,
które mają na celu naukę umiejętności zapobiegania i minimalizowania agresji, i minimalizowania niepożądanych zachowań.

12. KONTROLA I AUDYT
W 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przeprowadzone zostały następujące kontrole i audyty:
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Tabela nr 29. Kontrole i audyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2015 r.

Lp.

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

15 stycznia – 20 lutego
2015 r.

Biuro Audytu Wewnętrznego
Urzędu m. st. Warszawy

Ocena procesu przyznawania zasiłków celowych i okresowych
z uwzględnieniem sposobu planowania środków finansowych na ten
cel – na przykładzie wybranych
ośrodków pomocy społecznej m. st.
Warszawy

2.

13 – 24 lutego 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Wydział Kontroli Płatników
Składek w Warszawie II

Kontrola płatnika składek

3.

10 września 2015 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna

Kontrola planowa
z zakresu higieny komunalnej

1.

Data

13. PERSPEKTYWY

Według najbardziej ogólnej definicji wykluczenie społeczne oznacza, że dana jednostka lub grupa
społeczna będąc członkami wspólnoty nie może uczestniczyć w pełni w ważnych dziedzinach życia tejże
wspólnoty. Istotne jest, że ograniczenie to nie wynika z przekonań samych wykluczonych, ale z deficytów
całkowicie lub w dużej mierze od nich niezależnych. Wykluczenie dotyczyć może wielu dziedzin życia:
pracy, konsumpcji, uczestnictwa w kulturze, życiu społeczności lokalnych. Niekiedy wykluczenie społeczne utożsamia się z ubóstwem lub traktuje ubóstwo jako główny powód wykluczenia. Obecnie jednak
uważa się, że ubóstwo może być nie tyle przyczyną co skutkiem wykluczenia z różnych powodów.
W ostatnich dwudziestu latach nastąpiło w Unii Europejskiej radykalne przesunięcie akcentów z problematyki ubóstwa na ogólniejsze zjawisko wykluczenia społecznego – celem wszystkich europejskich programów walki z wykluczeniem społecznym jest „integracja społeczna” w wymiarze regionalnym, pań25

stwowym lub na poziomie całej UE .
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zaś zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin przez podejmowanie działań
zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem (art. 2 ust. 1, art. 3
ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).
Jak wykazano wcześniej (s. 19), ilość osób korzystających ze świadczeń finansowych i niepieniężnych z pomocy społecznej maleje. Przed pomocą społeczną stoją jednak wyzwania nie tyle przeciwdziałania ubóstwu co przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu różnych kategorii grup społecznych.
Profil działalności Ośrodka zmienia się zatem, chociaż świadczenia z pomocy społecznej nadal stanowią
znaczną jej część. W sprawozdaniu z działalności Ośrodka za 2015 r. ujęte zostały wszystkie kluczowe
aspekty funkcjonowania OPS, przedstawiono również rekomendacje na rok następny. Z analizy sprawozdań za kilka ostatnich lat wyłania się obraz Ośrodka jako istotnego elementu w Lokalnym Systemie
25

J. Czapiński, T. Panek, Op. cit., s. 378.
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Wsparcia, oferującego nie tylko pomoc finansową bądź niepieniężną, ale pełniącego funkcje profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin. W kolejnych latach taki profil
działalności będzie kontynuowany, podejmowane też będą we współpracy z rożnymi partnerami inicjatywy poszerzające ofertę OPS dla różnych grup społecznych.

14. REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY DO 2020 r.

Wszystkie działania prowadzone i inicjowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów 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. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 r. Poziom wskaźników monitoringu/ewaluacji Programu za 2015 rok w zakresie działalności Ośrodka przedstawia załączona tabela.
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Priorytety
Priorytet 5.
Wzmocnienie
jakości życia
rembertowskich rodzin

Działania

Okres
realizacji

Działanie 5.1.
Tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin poprzez diagnozowanie sytuacji rodzin na potrzeby planowania usług społecznych
służących realizacji miejskiej polityki rodzinnej na terenie Dzielnicy, udostępnianie informacji o ofercie usług dla rodziny oraz otwarcie przestrzeni
publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej (…)

2014-2020

Działanie 5.2.
Niesienie pomocy rodzinom w najtrudniejszej sytuacji poprzez świadczenie
zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia, w tym
usług społecznych o charakterze środowiskowym w zakresie aktywnej integracji.

2014-2020

5.2.1. Identyfikacja rodzin w najtrudniejszej sytuacji
Działanie 5.3.
Zapewnienie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności w opiece i
wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego i pełnieniu
podstawowych ról społecznych.
5.3.1. Zapewnienie rodzinom możliwości skorzystania z pomocy rodzin
wspierających lub asystenta rodziny
5.3.2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej, reintegracja rodzin oraz
zapewnienie wsparcia rodzicom biologicznym dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie zastępczej

2014-2020

Wskaźniki monitoringu/ewaluacji

Wykonawcy
Partnerzy

Odpowiedzialni
za monitoring/
ewaluację
Zarząd Dzielnicy

Liczba i rodzaj podjętych działań: dystrybucja ulotek warsztatów
„Maluszkowo” (dla rodziców i dzieci w wieku 0 – 3 lata) – 19 spotkań, warsztatów „Bez klapsa” (dla rodziców dzieci do 6 r. ż.) – 6
spotkań, zajęcia „Profilaktyka dla Smyka” (zajęcia dla dzieci w
przedszkolu) – 6 spotkań (w tym 2 w 2015 r.), zajęcia „Klub Nastolatka w Rembertowie” (zajęcia dla nastolatków) – 8 spotkań, Klubu
Wolontariusza (osoby objęte pomocą wolontarystyczną), pomoc
specjalisty pracy z rodziną (osoby objęte konsultacjami i poradami),
Wykaz materiałów informacyjnych oraz wykaz miejsc, w których były one rozpowszechniane: informacje na stronach www,
ulotki w placówkach handlowych, instytucjach urzędowych, oświatowych, kultury, zdrowia na terenie dzielnicy i poza dzielnicą;
Liczba miejsc w placówkach oświatowych i opiekuńczowychowawczych
Liczba uczestników i wspólnych przedsięwzięć:199 osób
(warsztaty „Maluszkowo” – 54 osoby, „Bez Klapsa” – 7 osób, „Profilaktyka dla Smyka” – 25 osób, „Klub Nastolatka w Rembertowie”
– 9 osób, wolontariat – 26 osób, pomoc specjalisty pracy z rodziną
– 78 osób)

Zadanie
Dzielnicy
OPS – P

Koordynator Programu
„Rodzina”

Liczba uczestników: 702
Liczba rodzin: 221 (28 rodzin – wielodzietność, 75 rodzin – rodzina niepełna, 118 rodzin – bezradność w której nie występuje wielodzietność i nie są rodzinami niepełnymi);
Liczba zidentyfikowanych problemów: bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (w tym rodziny niepełne i wielodzietne)

Zadanie
Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(WSSiZ)

Liczba rodzin objętych pomocą rodzin wspierających: 0

Zadanie
Dzielnicy

OPS – P

OPS

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny: 33
OPS – P
Liczba dzieci z rodzin z terenu dzielnicy skierowanych do pieczy zastępczej z powodu trudności opiekuńczo – wychowawczych: 8
14 rodzin zastępczych (15 dzieci poniżej 18 r. ż.)
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Działanie 5.4.
Ograniczenie występowania uzależnień oraz ich negatywnych skutków
społecznych, w szczególności poprzez:
•
działania diagnostyczne,
•
profilaktykę (edukacja, środowiskowe formy wsparcia, poradnictwo),
•
programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych,
•
programy promowania zdrowego stylu życia,
•
programy pomocy psychospołecznej dla rodzin w formie warsztatów,
grup wsparcia z elementami działań socjoterapeutycznych, mających
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Działanie 5.5.
Ograniczenie skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez:
podnoszenie poziomu świadomości społecznej, kampanie społeczne, pomoc uwikłanym w przemoc domową: prace zespołu interdyscyplinarnego i
grup roboczych oraz prowadzenie procedury Niebieskie Karty.

2014-2020

2014-2020

Liczba realizowanych programów/działań:
Program „Dobry rodzic, dobry start”, w tym wypełnianie ankiet
„Czynniki ryzyka”, warsztaty „Maluszkowo”, warsztaty „Bez klapsa”, zajęcia „Profilaktyka dla Smyka”, zajęcia w „Klubie Nastolatka
w Rembertowie” (20 wypełnionych ankiet, warsztaty „Maluszkowo”
– 54 osoby, warsztaty „Bez Klapsa” – 7 osób, zajęcia „Profilaktyka
dla Smyka” – 25 osób, „Klub Nastolatka w Rembertowie” – 9 osób)
Liczba/odsetek uczestników programów/działań: 115 osób
Liczba/odsetek placówek prowadzących działalność informacyjną i edukacyjną: 10 (OPS, przedszkola, przychodnie lekarskie)

Zadanie
Dzielnicy

Liczba / nakład materiałów informacyjnych i edukacyjnych:
−
2050 sztuk materiałów informacyjnych;
−
220 sztuk materiałów edukacyjnych;
−
10.000 egzemplarzy Rembertowskiego Dodatku Profilaktycznego z artykułami poświęconymi promocji oferty pomocowej

Zadanie
Dzielnicy

Liczba przedsięwzięć: 26
Liczba podmiotów współpracujących: 9
Liczba założonych/zakończonych Niebieskich Kart: 24/29
Priorytet 7.
Wzmocnienie
potencjału
mieszkańców Dzielnicy w zakresie
aktywnego
uczestnictwa
na rynku
pracy

Działanie 7.1.
Wzmocnienie profilaktyki bezrobocia, szczególnie bezrobocia długotrwałego, poprzez:
•
wspieranie rodziców dzieci do lat 3 oraz rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym w podjęciu zatrudnienia,
•
kampanie informacyjne nt. najbliższych żłobków, przedszkoli,
•
szkolenie i zatrudnienie opiekunów dziennych oraz promocja legalnego zatrudniania opiekunek.

2014-2020

7.1.2. Wspieranie dłuższej aktywności zawodowej poprzez kampanie zachęcające pracodawców do zatrudniania osób 45+, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Rembertowa (45+), a także promowanie aktywnego
spędzania wolnego czasu i profilaktyki zdrowia
Działanie 7.2.
Zwiększenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej ekonomii społecznej oraz jej promocja poprzez zorganizowanie punktu informacyjnego
nt. przedsiębiorczości społecznej / ekonomii społecznej, szkolenia z tworzenia spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej, zorganizowanie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne na terenie Dzielnicy

2014-2020

Liczba materiałów promocyjnych: 200 ulotek
Liczba przeprowadzonych kampanii:
Liczba przeprowadzonych szkoleń na opiekuna dziennego
Liczba zatrudnionych opiekunów dziennych
Liczba materiałów promocyjnych, przeprowadzonych kampanii, szkoleń zawodowych/kursów podnoszących kwalifikacje
dla osób 45 +: 5 (Program Aktywizacja i Integracja i prace społecznie użyteczne, konsultacje indywidualne, poradnictwo, Giełda
Pracy, Targi Pracy)
Liczba/odsetek uczestników przedsięwzięć: 45 osób (jest to
liczba osób 45 + biorąca udział w PAI i pracach społecznie użytecznych – po zakończeniu programu, konsultacjach, poradnictwie, Giełdzie Pracy); osoby 45 + brały udział również w Targach
Pracy.
Liczba udzielonych porad/konsultacji dot. tworzenia podmiotów ekonomii społecznej: udział w wizycie studyjnej w zakresie
ekonomii społecznej, organizowanej przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej (konsultant ds. doradztwa zawodowego),
udział w Targach Ekonomii Społecznej, udział w konferencji „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla wzajemnych korzyści” (dyrektor OPS), spotkanie pracowników OPS dot. możliwości utworzenia podmiotu ekonomii społecznej
Liczba przeprowadzonych szkoleń
Liczba podmiotów ekonomi społecznej, np. spółdzielni socjalnych

Zarząd Dzielnicy
(WSSiZ)

OPS – P

Zarząd
Dzielnicy
(WSSiZ)

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie

OPS

Zadanie
Dzielnicy

OPS

OPS – P

Zadanie
Dzielnicy

OPS

OPS – P
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Działanie 7.4.
Wspieranie przedsiębiorców działających na terenie Rembertowa poprzez
promowanie lokalnych przedsiębiorców i współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami (wspólne akcje, festyny, kampanie na rzecz lokalnych społeczności).
7.4.1. Wspieranie małej przedsiębiorczości poprzez doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, inkubatory przedsiębiorczości
oraz promowanie inwestowania w ciekawe projekty biznesowe
Działanie 7.5.
Zwiększenie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy wśród mieszkańców Dzielnicy poprzez zorganizowanie we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy konsultacji i warsztatów w zakresie poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy.
7.5.1. Wzmocnienie potencjału edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie
placówek oświatowych w tworzeniu Szkolnych Ośrodków Kariery, promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół, szczególnie w zakresie
przedsiębiorczości, realizacja programów z zakresu orientacji zawodowej
dla dzieci i młodzieży w szkołach, a także kampanie promujące praktyki i
staże dla uczniów i absolwentów w przedsiębiorstwach i organizacjach
działających na terenie Rembertowa.
Działanie 8.1.
Promowanie, animacja i wspieranie aktywności seniorów, w tym działalności Rembertowskiej Akademii Seniora, klubów seniora oraz utworzenie
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

2014-2020

Liczba wspólnie przeprowadzonych kampanii, akcji społecznych, porad: 2 akcje (Giełda Pracy i Targi Pracy), poradnictwo dla
5 przedsiębiorców - w zakresie np. pozyskiwania pracowników z
orzeczeniem o niepełnosprawności oraz doradztwo dla osoby
chcącej założyć własną firmę

Dzielnica –
inicjator

Agencja
Poradnictwa
Zawodowego
i Pośrednictwa
Pracy

2014-2020

Liczba przeprowadzonych konsultacji: 85
Liczba przeprowadzonych warsztatów/zajęć dot. poszukiwania pracy: 1 cykl (warsztaty w wymiarze 144 godziny, w ramach
PAI przy współpracy z UP i Fundacją Aktywizacja)
Liczba/odsetek uczestników: 49 (w tym 7 uczestników PAI),
Liczba materiałów promocyjnych, ulotek: 0
Liczba działających na terenie Dzielnicy SzOK-ów
Liczba zrealizowanych programów w zakresie orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży: 1 akcja (udział młodzieży z LILO
w Targach Pracy).

Zadanie
Dzielnicy

OPS

Liczba przedsięwzięć
Liczba/odsetek uczestników
−
170 osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Rembertowskiej Akademii Seniora
−
27 wykładów edukacyjnych dla seniorów, 90 słuchaczy
−
zajęcia fakultatywne (70 słuchaczy):
144 godz. malarstwo
88 godz. chór
66 godz. kurs komputerowy
66 godz. Klub Komputerowy
36 godz. zajęcia taneczne
60 godz. zajęcia plastyczno – artystyczne
48 godz. zajęcia fotograficzne
−
5 wycieczek,
−
6 x wyjścia kulturalno – oświatowe (np. do teatru) – 45 słuchaczy
−
występy (koncerty) chóru RAS – 5
−
3 zabawy taneczne
−
Klub RAS – cotygodniowe czwartkowe pogawędki przy kawie
−
spotkania koła turystycznego
−
spacery nordic walking, ogniska
−
wernisaż grupy malarskiej RAS pt. „A w nas wiosna”
−
plener malarski w Kazimierzu Dolnym (w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej – Edukacja Kulturalna

Zadanie
Dzielnicy

2014-2020

OPS – P

Zarząd Dzielnicy
(WKiP)

OPS – P
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−
−
−
−
−
Priorytet 8.
Poprawa jakości funkcjonowania
osób starszych

Działanie 8.2.
Wspieranie i budowa solidarności międzypokoleniowej poprzez wolontariat
osób starszych, organizację imprez o charakterze wielopokoleniowym (festyny, konkursy).

2014-2020

Działanie 8.3.
Zapewnienie szerokiej oferty usług społecznych, w szczególności organizację usług opiekuńczych, specjalistycznych, rehabilitacyjnych, oraz rozszerzenie oferty instytucji m. in. Domu Dziennego Pobytu.

2014-2020

60+) – udział jednej z seniorek grupy malarskiej
udział w projekcie budżetu partycypacyjnego – wniosek o dotację na wyposażenie klubu RAS (1 słuchacz)
3 spotkania koordynatora RAS z Radą RAS
2 słuchaczy RAS było członkiem Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
słuchacze RAS weszli w skład Rady Seniorów Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy (kadencja 2015 – 2018)
1 słuchacz RAS jest przedstawicielem do Warszawskiej Rady
Seniorów

Liczba wolontariuszy
Wykaz działań wolontariackich
Liczba przedsięwzięć
−
4 wolontariuszy – seniorów (2 wolontariuszki – korepetycje, 1
wolontariuszka – pomoc w opiece nad dziećmi podczas
warsztatów dla rodzin, 1 wolontariusz – roznoszenie plakatów
i ulotek)
−
2 ogniska integracyjne zorganizowane dla słuchaczy RAS
oraz wolontariuszy OPS (młodzież)
−
3 spotkania w Klubie Wolontariusza OPS
Liczba osób objętych pomocą usługową świadczoną w miejscu zamieszkania – 73 oraz w placówkach dziennego pobytu
–7
Liczba osób skierowanych do specjalistycznych placówek – 9
(DPS)
Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej:
−
w formie usług opiekuńczych – 19.508 godzin (w tym 17.549
godzin usług gospodarczych oraz 1.959 godzin usług pielęgnacyjnych)
−
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi – 106 godzin dla 2 osób

Zadanie
Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy
(WKiP)

OPS – P

OPS
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SUPLEMENT

