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I.   WSTĘP 
 

 Dzielnica Targówek zlokalizowana jest w prawobrzeżnej części Warszawy. 
Jej powierzchnia wynosi 2 437 ha, tj. ok. 5% powierzchni Warszawy. Według Miejskiego 
Systemu Informacji Dzielnica Targówek dzieli się na 7 obszarów, w skład których wchodzą 
mniejsze osiedla. Obszarami według MSI są: Bródno, Bródno – Podgrodzie, Zacisze, 
Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata. 

Około 1/3 powierzchni Dzielnicy zajmują tereny zielone m.in. Park Bródnowski, 
Lasek Bródnowski czy Park Wiecha, a także znajdujące się we wschodniej części Dzielnicy 
liczne ogródki działkowe.   

Dzielnica Targówek jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy 
i graniczy z dzielnicami: Praga-Północ, Białołęka, Rembertów, Praga-Południe oraz miastami 
Ząbki i Marki (pow. wołomiński). 

 
 

1. Struktura demograficzna Dzielnicy Targówek  
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Dzielnicę Targówek zamieszkiwało 
117 316  osób zameldowanych na pobyt stały oraz 2 996 osób zameldowanych na pobyt 
czasowy, łącznie 120 312 osób.  

 

GRUPY 
Liczba mieszkańców wg 
stanu na 31.12.2019 
zameldowani na pobyt stały 

Liczba mieszkańców wg 
stanu na 31.12.2019   
zameldowani na  pobyt czasowy 

Ogólna liczba mieszkańców 
w tym: 

117 316 2 996 

osoby w wieku produkcyjnym 65 184 2 371 

osoby w wieku  do 18 r. życia 21 832 506 

osoby w wieku poprodukcyjnym 30 300 119 
w tym:  

KOBIETY  53 201 1 487 

MĘŻCZYŹNI  64 115 1 509 
Źródło: dane z  Delegatury Biura Administracji  i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
 
 
 
Dynamikę zmian przedstawia poniższe zestawienie: 
 
Grupa wiekowa  
(osoby zameldowane na pobyt stały) 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Ogólna liczba mieszkańców 
w tym: 117 215 117 115 117 316 

osoby w wieku produkcyjnym  
 

65 692  
(56,05%) 

65 195 
(55,67%) 

65 184  
(55,56%) 

osoby do 18 r. życia 
21 428 

(18,28%) 
21 646 

(18,48%) 

21 832 
(18,61%) 

osoby w wieku poprodukcyjnym 
30 095 

(25,67%) 
30 274 

(25,85%) 
30 300 

(25,83%) 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z  Delegatury Biura Administracji  i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 
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Struktura demograficzna wg wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego przedstawia się 
następująco: 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

 

 

 Z zestawienia danych wynika, iż liczba osób w wieku produkcyjnym w 2019 r. 
nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast wzrosła liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym – zauważalne jest jednak szybsze tempo wzrostu dla grupy osób do 18 r. 
życia, będące skutkiem wzrostu liczby urodzeń na przestrzeni ostatnich lat.      
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II.   ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ O ŚRODEK 
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy 
ul. Św. Wincentego 87 jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie 
Dzielnicy Targówek.  

Ośrodek działa, w szczególności na podstawie: 
� ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
� ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
� ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
� ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
� ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych,  
� ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
� ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
� ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  
� ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 
� ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,  
� ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
� ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
� ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
� ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
� ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
� ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
� Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

 
Zakres działania Ośrodka określa statut nadany Uchwałą Nr XXIX/918/2008 Rady 

m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. z późn. zm., zgodnie z którym Ośrodek realizuje 
zadania pomocy społecznej poprzez: tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania 
pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 
pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej, pobudzanie społecznej aktywności 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie 
przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń. Zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej, Ośrodek zapewnia rodzinom przeżywającym trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcie i pomoc asystenta rodziny 
oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa, a także organizuje inne formy pracy 
z rodziną. 
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III.   STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 

    1.   Komórki organizacyjne OPS 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________  podległość w ramach struktury organizacyjnej 

--------------  nadzór i / lub koordynowanie zadań 

                                        DYREKTOR  

Z-CA DYREKTORA 

 
Dział Wsparcia Rodziny  
 

Zespół 
Finansowo-Księgowy    

Dział Kadr i Administracji 
-Kadry  
-Składnica akt 

Zespół Aktywności Zawodowej 

i Społecznej 

Samodzielne stanowiska pracy 

 

GŁÓWNY 
KSIĘGOWY 

Zespół Pomocy 
Specjalistycznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej  Filia Nr 1  
- Dział Pomocy Środowiskowej 
- Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej 
- Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  Filia Nr 2  
- Dział Pomocy Środowiskowej 
- Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej 
- Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz 
 

Dom Dziennego Pobytu 
 

Zespół Wsparcia ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
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2.   Kadra Ośrodka  
 
Stan na 31.12.2019 r. 
 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Liczba osób 
zatrudnionych 

Liczba etatów 

DYREKCJA 
(Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Gł. Księgowy) 

3 3,00 

Filia Nr 1 i Filia Nr 2 
w tym: kierownicy Filii, kierownicy Działów, 
pracownicy socjalni, prawnik, pracownicy Zespołu 
Realizacji Świadczeń i Analiz 

69 67,50 

Dział Wsparcia Rodziny  14 9,75 

ZESPOŁY: 
- Pomocy Specjalistycznej 
- Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy 
- Aktywności Zawodowej i Społecznej 

 

14 12,75 

Zespół Finansowo-Księgowy 5 5,00 

Dział Kadr i Administracji 10 9,5 

Samodzielne stanowiska pracy  4 3,75 

Dom Dziennego Pobytu 4 2,75 

RAZEM 123 114,00 
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IV.   PLAN I WYKONANIE BUD ŻETU za 2019 r. 
 

 

ZADANIE PLAN WYKONANIE Wskaźnik % 

  

20 195 185 20 172 343,10 99,89% 
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 
SPOŁECZNA 
w tym:  
zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia 
zdrowotne i świadczenia dla osób 
nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz 
osób pobierających niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 

5 712 426 5 703 354,13 99,84% 

dożywianie 1 553 714 1 553 714 100,00% 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze                                              

0 0 100,00% 

pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa 
(w tym projekt Targówek stawia na zmiany )  

64 884 64 882,12 100,00% 

pomoc dla cudzoziemców 32 809 32 779,50 99,91% 

obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej  11 771 248 11 762 102,34 99,92% 

zapewnienie opieki osobom przebywającym 
i dochodzącym w jednostkach pomocy  

506 761 505 211,92 99,69% 

zapewnienie pomocy dzieciom i  młodzieży 
z rodzin niezaradnych wychowawczo 
(asystenci rodziny) 

374 576 374 380,01 99,95% 

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
zaspokojenia potrzeb życiowych osób i 
rodzin 

134 966 132 119,99 99,89% 

 
 
Szczegółowy budżet stanowi załącznik do sprawozdania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

V. POMOC ŚRODOWISKOWA 
 

Pomoc środowiskowa realizowana przez pracowników socjalnych obejmuje wsparcie 
osób/rodzin świadczeniami pieniężnymi oraz pracą socjalną. Podejmowane działania są 
zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych sytuacji.  

W 2019 r. ogółem z pomocy skorzystało 6 445 osób, tj. 3 824  rodziny, w tym: 
- wyłącznie w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 3 112 osób, tj. 1 955 rodzin,  
- w formie pracy socjalnej wsparciem objęto 3 333 osoby, tj. 1 869  rodzin. 

W 2019 r. pracownicy socjalni przyjęli i rozpatrzyli 11 684 wnioski o przyznanie 
pomocy. W wyniku wszczętych postępowań wydano 12 760 decyzji  administracyjnych. 
 

1. Struktura świadczeniobiorców 

 
Rodziny/osoby korzystające z pomocy w formie świadczeń  
 
Typy rodzin 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Jednoosobowe 
gospodarstwa domowe 

1 087 1 087 1 042 1 042 982 982 

Rodziny z dziećmi 546 1 393 559 1 410 626 1 593 

Inne (m.in. kilkuosobowe 
gosp. domowe; rodziny 
emerytów i rencistów) 

517 1 089 471 962 347 537 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z sytemu dziedzinowego TT POMOC 

 
Najliczniejszą grupą objętą wsparciem są rodziny z dziećmi. Stanowią bowiem 

51,19 % ogółu osób korzystających z pomocy w formie świadczeń.   
 
 

2. Powody przyznania pomocy 
 

Poniższa tabela przedstawia zdiagnozowane w roku 2019 r. dominujące trudności 
rodzin/osób, uzasadniające przyznanie pomocy. 
 

Powód przyznania pomocy Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

długotrwała choroba 1 122 1 568 
ubóstwo 949 1 456 
niepełnosprawność 795 1 144 
bezrobocie 325 678 
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego 273 794 

alkoholizm 105 123 
potrzeba ochrony macierzyństwa 103 404 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 
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Źródło: opracowanie własne 
 
 

Największą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2019 roku, stanowiły rodziny 
osób długotrwale lub ciężko chorych i była to grupa 1 122 rodzin, tj. ok. 57,39% ogółu 
rodzin. Kolejną dużą grupę stanowiły: rodziny osób z niepełnosprawnościami - 795 rodzin, 
tj. ok. 40,66% ogółu rodzin, rodziny osób dotkniętych ubóstwem – 949 rodzin, tj. ok. 48,54% 
ogółu rodzin, rodziny w których występuje problem bezradności w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego- 273 rodziny tj. ok. 13,96% ogółu 
rodzin, rodziny osób dotkniętych bezrobociem – 325, tj. 16,62%  ogółu rodzin. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat dominującym powodem korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej było pięć przesłanek: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 
bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego oraz ubóstwo, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego 
kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji” określonego przez 
Instytut Pracy i Spraw Społecznych. Wartości minimum egzystencji w porównaniu 
z aktualnymi progami dochodów uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej - od października 2018 r.: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł 
dla osoby w rodzinie - są niższe w każdym z typów gospodarstw domowych (gospodarstwa 
pracownicza i emeryckie). Informacja dotycząca wysokości minimum egzystencji za rok 2019 
nie została jeszcze opublikowana przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych. 

W większości osób/rodzin korzystających z pomocy występuje jednocześnie wiele 
trudności, z powodu których wymagają wsparcia. Wobec złożoności problemów, z jakimi 
borykają się osoby/rodziny korzystające z pomocy, często razem z ubóstwem występuje 
długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz inne towarzyszące dysfunkcje.  
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3. Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 
 

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone, określone w ustawie o pomocy 
społecznej obejmujące przyznawanie i wypłacanie świadczeń: 
- pieniężnych (zasiłki stałe, okresowe, celowe i celowe specjalne),  
- niepieniężnych (opłacanie posiłku w szkołach dla dzieci oraz w barach/catering dla osób 
dorosłych, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów, sprawianie 
pogrzebów), 
- pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej. 
 
Liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczeń w latach 2017, 2018 i 2019 
 

 
 

rok 

świadczenia pieniężne i niepieniężne 
przyznane w ramach zadań własnych 
i zleconych 

pomoc udzielona w postaci pracy 
socjalnej -ogółem 

liczba rodzin liczba osób 
w rodzinie 

liczba rodzin liczba osób 
w rodzinie 

2017 2 150 3 569 3 887 6 368 

2018 2 072 3 414 3 775 6 527 

2019 1 955 3 112 3 824 6 445 

 
Wskaźnik interwencji socjalnej wynosił: w 2017 r. – 5,43 %, w 2018 r. – 5,57 %, 

w 2019 r. – 5,49 %.  
    

3.1.   pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych 
 
Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy 
o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.  
Zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy 
społecznej i przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż 
ustawowe kryterium dochodowe. 
Zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy 
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na 
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 
a także kosztów pogrzebu.  
Specjalny zasiłek celowy - jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy 
o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.  

Przyznanie ww. świadczeń wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej osób, czy rodzin i wydania decyzji administracyjnej.  

Kryterium dochodowe, uprawniające do pomocy społecznej wynosi 528 zł na osobę 
w rodzinie lub 701 zł dla osoby gospodarującej samotnie. Maksymalna wysokość zasiłku 
stałego wynosi 645 zł. 
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 Pomoc w formie zasiłków stałych i okresowych 
 

Rodzaj  pomocy  
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 

 
Liczba świadczeń Wartość świadczeń 

 
Średnia wartość 
świadczenia 

Zasiłek stały 602  5 949  3 268 599,09  549,44  
Zasiłek okresowy 310 1 626  567 497,66  349,01 
 
 
Pomoc w formie zasiłków celowych  
 

Cel udzielonej pomocy 
Liczba 
świadczeń 

Liczba 
świadczeniobiorców 

Średnia 
wartość 
świadczenia 

Kwota świadczeń 

 - zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb, w tym: 

152 123 183,27 27 836,00 

 - niezbędne naprawy (hydrauliki, 
wymiana zamków do drzwi, 
naprawa pralki)  

4 4 212,50 850,00 

 - dopłata do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego  

8 7 354,75 2 838,00 

- wstępne badania lekarskie 
specjalistyczne 

3 3 133,33 400,00 

 - dopłaty do zakupu: okularów, 
protez zębowych, środków 
opatrunkowych 

45 39 286,87 12 909,00 

- bilety miesięczne; jednorazowe  3 3 76,67 230,00 
 - środki  higieny osobistej  82 60 124,50 10 209,00 
 - zasiłek na wyrobienie 
dokumentów  

7 7 57,14 400,00 

      
 - koszty leczenia  i leków  1375 442 224,13 308 179,00 
 - opłata czynszu i woda  881 217 229,97 202 602,00 
 - zakup odzieży i obuwia  605 419 239,37 144 819,00 
 - opłata za energię elektryczną i 
gaz  

2194 529 243,63 534 524,00 

 - zakup sprzętu gospodarstwa 
domowego i pościeli  

93 74 429,49 39 943,00 

 - opłata turnusu rehabilitacyjnego  8 7 750,00 6 000,00 
 - kolonie i obozy dla dzieci   2 2 425,00 850,00 
 - zakup opału 46 46 983,26 45 230,00 
 - remont mieszkania   24 19 436,25 10 470,00 
 - wyposażenie szkolne dzieci  2 2 450,00 900,00 
 - inne (zdarzenia losowe –pożar, 
środki czystościowe , dezynsekcja, 
przeprowadzki , zakup mebli ,piec 
węglowy, grzejniki ,butla gazowa, 
bojler)  

695 356 294,98 205 011,00 

      
 sprawienie pogrzebu 25 25 2 689,06 67 226,50 

 
Wartość przyznanych w 2019 r. zasiłków celowych łącznie wynosiła 

1 526 364,00 zł dla 1 328 świadczeniobiorców.  
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3.2.  Dożywianie 
 
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” 
 
 Zadanie realizowane na podstawie: 
- uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie 
z którą pomoc w zakresie dożywiania przysługuje, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz dzieciom, które 
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji; 
 

Rodzaj  pomocy  
liczba osób, którym 
przyznano świadczenie 

wartość 
świadczeń 

Posiłek dla dzieci  (obiady w szkole, żywienie w żłobkach, 
przedszkolach) 

394 235 156 

Posiłek dla dorosłych 
obiady 

139 318 804 

Zasiłki na zakup żywności 2090  391 140 

Paczki  149 14 900 

RAZEM 
 
w tym: dotacja z budżetu państwa 

 960 000 
576 000 

 
Pozostałe żywienie 
 

Zadanie realizowane na podstawie: 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i  uchwały Nr VII/98/2019  
Rady m.st. Warszawy z dnia 16 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów 
dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie 
dożywania.  
 

Rodzaj  pomocy  
liczba osób, którym 
przyznano świadczenie 

wartość 
świadczeń 

Posiłek dla dzieci  (obiady w szkole) 71 78 724,75 

Posiłek dla dorosłych 
obiady 

186 463 089,25 

Zasiłki  celowe specjalne na zakup żywności 69  36 800,00 

Paczki  151 15 100,00 

RAZEM  
593  714,00 

 
Łącznie z pomocy w postaci posiłków skorzystało: 465 dzieci i 325 osób dorosłych. 
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4. Praca socjalna 
 
Ustawowo praca socjalna została określona jako działalność zawodowa skierowana na 

pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest jednym 
z zadań pomocy społecznej.   

Praca socjalna wspomaga ludzi w uzyskiwaniu efektywnego poziomu funkcjonowania 
psychospołecznego. W historii pracy socjalnej głównymi metodami działania były kolejno: 
metoda pracy z indywidualnym przypadkiem (casework), metoda pracy grupowej (group 
work) oraz metoda środowiskowa (community work). Początki pracy socjalnej łączą się 
z metodą pracy z indywidualnym przypadkiem. 

Od marca 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek zostały 
rozdzielone działania, dotyczące pracy socjalnej i postępowań administracyjnych. Praca 
socjalna prowadzona w formie pogłębionej diagnozy przy wykorzystaniu różnych metod, 
wybranych przez pracownika socjalnego, dostosowanych do specyfiki odbiorców, została 
określona jako zaawansowana. Prawidłowa diagnoza sytuacji życiowej klienta powinna 
składać się z określenia przyczyn problemu, ustalenia jego źródła, następnie racjonalnej oceny 
możliwości rodziny, pozwalającej na rozwiązanie sytuacji problemowej (jest to tzw. ustalenie 
„mocnych” stron klienta), określenia ograniczeń rodziny (np. psychologicznych) lub barier 
w środowisku, powodujących utrudnienia, bądź niemożność w rozwiązywaniu powstałej 
sytuacji. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi pracy socjalnej jest kontrakt socjalny, 
który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej 
a pracownikiem socjalnym, mającą na celu: określenie sposobu współdziałania 
w rozwiązywaniu problemów osoby/rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, 
umożliwienie aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. 

W roku 2019 r. zawarto 342 kontrakty socjalne, którymi objęto 453 osoby. 
Istotą działań pracownika socjalnego, zajmującego się zaawansowaną pracą socjalną 

jest w szczególności:   
-  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące 
przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 
- pomoc w uzyskaniu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa, 
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 
instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,  
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności: łagodzenie 
skutków ubóstwa i rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych 
problemów. 

Ponadto pracownicy socjalni podejmowali w ramach pracy socjalnej działania, 
w szczególności, w zakresie: 

• pomocy dla rodzin cudzoziemców – cudzoziemcy, zamieszkali na terenie m. st. 
Warszawy, legitymujący się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą są 
uprawnieni do ubiegania się w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie o najem 
lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta na ogólnych zasadach. Pracownicy udzielali 
pomocy w kompletowaniu, przygotowaniu dokumentacji oraz brali udział w Komisji 
w WCPR wraz z w/w rodzinami, 

• kompletowania oraz pomocy w złożeniu wniosku o przydział lokalu z Zasobu 
Dzielnicy, 
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• kompletowania dokumentacji, złożenia wniosku do Sądu oraz dalsze procedowanie 
leczenia wbrew woli oraz umieszczanie w Domach Pomocy Społecznej, 

• wydawania opinii do żłobka, 
• wydawania opinii do Fundacji, Stowarzyszeń, TBS, 
• kompletowania oraz wnioskowania o pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet 

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ETEZJA,  
• kompletowania oraz pomocy w złożeniu wniosku o „500+ świadczenie uzupełniające 

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”, 
• kompletowania oraz pomocy w złożeniu wniosku o emeryturę, 
• pomocy w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. 

Praca socjalna coraz bardziej skupia się na niesieniu pomocy we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu posiadanego potencjału jednostek, grup, określonych środowisk. Obecny 
charakter pracy socjalnej umożliwia wieloaspektowe działania w odniesieniu do klienta 
pomocy społecznej, co przyczynia się do wzrostu szans na usamodzielnienie zawodowe, 
ekonomiczne, społeczne.  

4.1.  działania pracowników socjalnych  
 

W 2019 r. pracownicy socjalni podejmowali i wykonywali w ramach pracy socjalnej  
działania, w szczególności, w zakresie:  
• poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego, pomocy w pisaniu pism i odwołań 

do różnych instytucji, wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej 
w ramach POPŻ, pośredniczenia w sprawach dotyczących wyjaśniania sytuacji klientów, 
kierowania do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej, współpraca ze 
szkołami, instytucjami i innymi placówkami, - 2 912 osób,  

• przeprowadzania wywiadów środowiskowych dotyczących rodzin zobowiązanych do 
alimentacji (art.103 ustawy o pomocy społecznej) –   426 osób, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, o których mowa w art.107 ust. 1a 
dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 500+ - 
153 osoby, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, dotyczących odpłatności za pobyt w domu 
pomocy społecznej –  103 osoby, 

• kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w DPS – 73 osoby, 
• postępowania w sprawach, dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki 

zdrowotnej, określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych – 355 osób, 

• współpraca z Policją, Sądem, Prokuraturą – 308 osób. 
 

Współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz klientów Ośrodka 
 
 

W 2019 r. pracownicy Ośrodka współpracowali na rzecz klientów m. in. 
z następującymi instytucjami: Sądami, Policją, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Biurem 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami, 
Administracjami Domów Mieszkaniowych, Wspólnotami Mieszkaniowymi, placówkami 
oświatowymi działającymi na terenie Dzielnicy Targówek, Ośrodkami Szkolno-
Wychowawczymi z terenu całej Polski, placówkami ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale, 
zakłady opiekuńczo – lecznicze, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od alkoholu), 
Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Domami Dziecka, 



 17

Hospicjum, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Państwową Inspekcją Pracy, Warszawskim Biurem 
Edukacji, Ośrodkiem Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”, 
Ośrodkami dla Ofiar Przemocy, Caritas, Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei, Stowarzyszeniem 
Antidotum, Stowarzyszeniem „Pomoc Socjalna”, Schroniskiem Don Orione, Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, PCK, Stowarzyszeniem 
Otwarte Drzwi, Niebieska Linia, Warszawskim Centrum Wielokulturowym, 
Stowarzyszeniem Spoza, Stowarzyszeniem Dom Otwarty, Stowarzyszeniem dla Rodzin, 
Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa, 
Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości Warszawy Kolejka Marecka.  

Osoby zwalniane z Zakładów Karnych oraz Aresztów Śledczych były kierowane do 
Fundacji Sławek, gdzie zostały zapoznane z ofertą zajęć szkoleniowo-aktywizacyjnych. 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
nawiązano współpracę z instytucjami prowadzącymi dystrybucję żywności. Ośrodek wydawał 
skierowania po odbiór artykułów spożywczych m. in. do : 
- Caritas przy parafii Św. Faustyny ul. Żuromińska 2, 
- PKPS Magazyn Wsparcia Społecznego ul. Środkowa 14 .  

Program ma na celu wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie 
dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością, wielodzietnością czy bezdomnością. PKPS 
oferował również pomoc w formie nowego obuwia oraz odzieży dla osób dorosłych  i dzieci.  

W ramach programu „Szlachetna paczka” Stowarzyszenie WIOSNA przygotowało 
pomoc rzeczową dla klientów Ośrodka. 

Przykładem podejmowania działań z podmiotami świadczącymi pomoc jest także 
współpraca Ośrodka z Fundacją Habitat for Humanity w ramach projektu SAN. Fundacja 
pomaga niezamożnym rodzinom budować i remontować lokale mieszkalne. 

W zakresie pomocy osobom, znajdującym się w kryzysie psychicznym, Ośrodek 
kieruje osoby wymagające wsparcia do projektu pn. Warszawski Zintegrowany System 
Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W ramach 
realizowanego projektu podjęto współpracę zmierzającą do wzmocnienia osób z zaburzeniami 
psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. 

Mierzalnymi efektami współpracy Ośrodka z organizacjami pozarządowymi 
i stowarzyszeniami w zakresie pomocy dla osób samotnych, niepełnosprawnych, 
bezdomnych, starszych, dzieci i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych jest stała 
koordynacja wspólnych działań na rzecz poprawy warunków bytowych oraz  jakości życia.   
 
4.2  projekty socjalne 
 

Pracownicy socjalni od kilku lat realizują projekty socjalne skierowane do grup 
społecznych o rożnych sytuacjach życiowych i tym samym o różnych potrzebach. 

W 2019 r. realizowane były następujące projekty socjalne: 
 
Projekty skierowane do seniorów 
 

Założeniem powstania grupy wsparcia dla osób starszych „Jesień życia”  była 
aktywizacja seniorów, zmniejszenie ich poczucia osamotnienia i izolacji, zwiększenie 
poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny, wzmocnienie umiejętności w zakresie 
radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, 
w tym najbliższej rodziny. Spotkania cieszą się stałą popularnością wśród  mieszkańców 
Bródna. Długoletni uczestnicy przyprowadzają swoich sąsiadów i znajomych. 
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W 2019 r. były kontynuowane spotkania grupy wsparcia dla osób starszych, która na 
wniosek uczestników zmieniła nazwę na: „Kolorowa Jesień”. W ciągu roku organizowane 
były wyjścia do teatru, kina i na koncert muzyczny, spotkania przy grillu. We wrześniu 
odbyła się całodzienna wycieczka do Szydłowca i Wąchocka. W październiku z okazji Dnia 
Seniora uczestnicy grupy świętowali w Teatrze Rampa, gdzie obejrzeli przedstawienie 
teatralne, a później zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Kolejną wspólną inicjatywą było 
wyjście do pizzerii.  

Dzięki spotkaniom seniorzy poszerzają krąg znajomych, co powoduje, że nie czują się 
samotni. Uczą się, jak aktywnie angażować się w działania na rzecz innych. Omawiane na 
spotkaniach zagadnienia zapoznają uczestników z aktualnymi nowościami, w tym 
technicznymi oraz zagrożeniami w codziennym życiu seniora. Wspólne wyjścia na imprezy 
kulturalne integrują grupę i są miłą odmianą od codzienności. Udział w spotkaniach sprawia 
seniorom przyjemność i daje poczucie coraz silniej odczuwanej wspólnoty. 
 Grupa samopomocowa „Plus 60 - NIE JESTEŚ SAM” działa od października 2010 r. 
Uczestnicy grupy korzystają z różnego rodzaju zajęć artystyczno-manualnych oraz 
organizowanych wycieczek. W 2019 r. były to wycieczki do: Szydłowca, Skarżyska-
Kamiennej i Wąchocka. Ponadto seniorzy brali udział w zajęciach plenerowych, wyjściach do 
teatru Rampa, zorganizowali spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.   
 Uczestnictwo seniorów w spotkaniach korzystnie wpływa na ich rozwój emocjonalny 
i sprawia, że czują się oni potrzebni i zaopiekowani. Spotkania w grupie Plus 60 są 
motywacją do aktywności fizycznej, nawiązywania nowych znajomości, zadbania o własny 
wizerunek.   

Odbiorcami projektu „Jesteśmy sobie potrzebni” są seniorzy korzystający i aktywnie 
uczestniczący w zajęciach oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu oraz dzieci 
z Przedszkola Integracyjnego nr 120, Przedszkola nr 18, Przedszkola nr 156 i od grudnia 
Przedszkola nr 157 w Warszawie. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu seniorów – uczestników Domu Dziennego Pobytu. 

Projekt ma na celu wspólne oddziaływanie na płaszczyźnie interpersonalnej poprzez 
spotkania o charakterze integracyjnym, w których głównym elementem było czytanie przez 
seniorów dla dzieci bajek i baśni, wspólne przygotowywanie ozdób choinkowych, wigilia 
i kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, tj. przekazywanie dziedzictwa kulturowego.  

Spotkania osób starszych z przedszkolakami przy przygotowywaniu ozdób 
choinkowych pozwoliły podzielić się umiejętnościami i ciekawymi rozwiązaniami, 
a dzieciom na zbliżenie się do tej grupy wiekowej. Interakcje międzypokoleniowe dają 
możliwości dokonywania zmian w społecznej tożsamości dzieci i seniorów.  
 
Projekty skierowane do rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością  
 

Założeniem Grupy Samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest 
integracja rodziców dzieci z niepełnosprawnością, wymiana doświadczeń, dzielenie się 
własnymi przeżyciami, wzajemne wspieranie się w radzeniu sobie z bieżącymi problemami, 
podnoszenie własnej samooceny i wartości. 

W 2019 r. w spotkaniach grupy uczestniczyło 9 pań, które wychowują łącznie 
24 dzieci, w tym 10 niepełnosprawnych. Organizowane były wspólne wyjścia do kina, do 
pokoju zagadek, do Centrum Nauki Kopernik oraz spotkania plenerowe np. powitanie wiosny 
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, spacer traktem królewskim oraz spotkania z okazji Świąt 
Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Matki. 

W spotkaniach Grupy Samopomocowej dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością  
w 2019 r. uczestniczyło średnio 10-15 osób. Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością brali 
udział w różnych formach aktywnego spędzania czasu. Matki w trakcie spotkań dzielą się 
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doświadczeniami w pokonywaniu trudności i wymieniają się użytecznymi informacjami oraz 
pomagają sobie nawzajem. Uczestniczki jednogłośnie podjęły decyzję o zmianie nazwy 
grupy, która od 2020 roku brzmi następująco: Grupa samopomocowa dla opiekunów dzieci 
z niepełnosprawnością „Silne Babki”. 
 
„Socjal-Med” 
 

Projekt „Socjal-Med” działa od 2011 roku na terenie dzielnicy Targówek. 
Uczestnikami są głównie pacjenci korzystający z porad lekarskich Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ oraz Warszawa 
Targówek. Pracownicy socjalni, którzy dyżurują w każdy ostatni wtorek lub czwartek 
miesiąca w wyżej wymienionych przychodniach, przekazują mieszkańcom informacje na 
temat działalności instytucji i placówek udzielających pomocy prawnej, psychologicznej 
i pedagogicznej oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz rodziny, osób 
niepełnosprawnych i bezrobotnych. Porady dotyczą także uzyskania m.in. stopnia 
niepełnosprawności, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zniesienia barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Pacjentów przychodni interesują również 
zagadnienia odpracowania zadłużeń czynszowych, wówczas są informowani przez 
pracowników socjalnych o warunkach skorzystania z „Dzielnicowego programu 
odpracowania zaległości czynszowych”. Z porad udzielanych w przychodniach korzystają 
przeważnie osoby starsze lub z niepełnosprawnościami, którym z uwagi na trudności 
z poruszaniem się łatwiej jest dotrzeć do przychodni blisko miejsca zamieszkania, niż do 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Spotkania z planszówkami 
 

Ośrodek w okresie wrzesień - grudzień 2019 r. organizował "Spotkania 
z planszówkami" w siedzibie Stowarzyszenia Samopomocy BURSA im. H. Ch. Kofoeda przy 
ul. Lnianej 1. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w godzinach 11:00 - 13:00. Projekt był 
skierowany do bezdomnych mężczyzn mieszkających w Stowarzyszeniu. Wspólne granie 
pracowników socjalnych z mieszkańcami schroniska miało przede wszystkim wymiar 
socjalizacyjny i edukacyjny.  

Głównym celem programu było przedstawienie osobom przebywającym w schronisku 
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego jaką są gry planszowe, a także socjalizacja 
mieszkańców schroniska, utrwalanie komunikacji interpersonalnej, wprowadzenie elementu 
edukacyjnego (poprzez gry edukacyjne, ćwiczenie pamięci). Projekt zakończony był 
oficjalnym rozdaniem nagród wszystkim uczestnikom. Działania pracowników socjalnych 
w Stowarzyszeniu były przyjęte bardzo ciepło, w związku z czym "Spotkania 
z planszówkami" będą kontynuowane w roku 2020. 
 
Program „Szkoła dla rodziców” 
 

W okresie sprawozdawczym organizowane były warsztaty umiejętności 
wychowawczych, adresowane do rodziców, którzy mają trudności wychowawcze lub chcą 
podnieść i rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie. Głównymi celami działań było 
wzmocnienie więzi i budowanie pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz 
promowania idei świadomego rodzicielstwa. W 2019 roku przeprowadzono 2 cykle zajęć 
(20 spotkań), w których uczestniczyło 24 rodziców. Na zakończenie cyklu warsztatowego 
każdy z uczestników wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas spotkań, 
przygotowuje plan wychowawczy i na tej podstawie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 
programu.   
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4.3.  organizowanie i koordynacja wolontariatu  
 
 Klub Wolontariatu działa w Ośrodku od 2004 r. W trakcie całego roku 
sprawozdawczego grupa 127 Wolontariuszy uczestniczyła w kilkunastu inicjatywach. 
Wolontariusze świadczyli bezpłatnie pomoc na rzecz osób potrzebujących oraz pomagali przy 
organizacji różnego rodzaju uroczystości. Część z działań miała charakter wspierający dla 
funkcjonującego na Targówku Partnerstwa Sąsiedzkiego. Akcje, w których uczestniczyli 
Wolontariusze to m.in.: ,,Podwórkowa Pisanka’’, ,,Ekologiczny piknik sąsiedzki’’, ,,Piknik 
przy Domku Herbacianym’’, Bal Osób Niepełnosprawnych, Dzień Wiosny, dwie Gry 
Miejskie „Wy- Gry-Wam Targówek”, Dzielnicowy Dzień Seniora, Mikołajki w Spódnicy. 

 W ramach wolontariatu przeprowadzono również własne akcje m.in. ,,W zdrowym 
ciele zdrowy duch’’, podczas zajęć uczestnicy pod okiem profesjonalnego instruktora mieli 
możliwość nauczyć się, jak prawidłowo uprawiać nordic walking. Osobom samotnym 
rozdano 50 kartek świątecznych oraz 8 paczek, przygotowanych przez młodzież szkolną.  

Ponadto zorganizowano akcję ,,Ku pamięci’’, w ramach której posprzątano groby 
Powstańców Warszawskich przed uroczystościami z okazji rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Została uruchomiona akcja „Wymiana ciepła” oraz „Foodsharing”.  

Pomoc Wolontariuszy była świadczona również w formie „pogotowia lekcyjnego”, 
w ramach którego prowadzono zajęcia mające na celu uzupełnienie wiedzy i wyrównanie 
braków. W Filii Nr 1 Ośrodka prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego,  
odbywające się w każdy poniedziałek. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu różnych 
mnemotechnik. Mnemotechniki są to sposoby nauki, które nie obciążają naszej pamięci. 
Bardzo ważnym elementem takiej nauki jest wykorzystanie wyobraźni i skojarzeń. Podczas 
zajęć wykorzystywane są gry planszowe i karciane, dzięki którym młodzi ludzie uczą się 
słówek, które podczas gry są wielokrotnie utrwalane. Udział w zajęciach jest bezpłatny 
i dobrowolny. W ramach pogotowia lekcyjnego oraz pomocy cudzoziemcom w nauce języka 
polskiego Filia Nr 2 Ośrodka, współpracowała z 15 Wolontariuszami, którzy udzielili 
pomocy 20 osobom.  

Efektem działań wolontarystycznych jest poprawa wyników w nauce oraz poczucia 
bezpieczeństwa, gdyż dzieci w trudnych sytuacjach szkolnych mogą liczyć na wsparcie 
ze strony Wolontariuszy. Dzięki postawie Wolontariuszy, dzieci i młodzież uczą się 
odpowiedzialności, uczciwości i bezinteresowności. Zwiększająca się liczba dzieci 
i młodzieży oczekującej pomocy, świadczy o tym, że praca Wolontariuszy jest potrzebna, 
doceniana i odnosi pożądane efekty. 

Dnia 5 grudnia 2019 r. odbył się XI Dzielnicowy Dzień Wolontariusza. Uroczystość 
zorganizowana była przez Burmistrza Dzielnicy Targówek, Zespół Szkół nr 11 im. Piotra 
Wysockiego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek. Spotkanie odbywało się 
pod hasłem „Bądź małą cząstką czegoś wielkiego”. W spotkaniu uczestniczyli Wolontariusze 
ze szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami szkolnych kół wolontariatu. Gościem 
honorowym była Prezes Fundacji Świat na Tak - Pani Joanna Fabisiak. Podczas wydarzenia 
rozstrzygnięto konkurs na logo wolontariatu oraz wręczono podziękowania i upominki dla 
Wolontariuszy. Jak co roku organizację wydarzenia wspomogła Pizza Hut oferując 
poczęstunek dla uczestników w formie pizzy. Nie zabrakło również słodkich wypieków 
przygotowanych  przez rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego. 

Koordynatorzy wolontariatu uczestniczyli również w Dniu Koordynatora 
Wolontariatu, organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy. Spotkanie odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  
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VI.   POMOC SPECJALISTYCZNA 
 

1. Działania wspierające rodzinę 
 

Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z rodziną. 
Jest ona ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności oraz niezbędna 
wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecku.  

Zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.  

Działania podejmowane w 2019 roku przez pracowników Działu Wsparcia Rodziny 
zapewniły rodzinom taką pomoc i wsparcie, aby zminimalizować zagrożenie umieszczenia 
dziecka poza rodziną biologiczną.   

Głównym kierunkiem działań w zakresie wspierania rodziny w środowisku było: 
• wspomaganie w celu utrzymania stabilizacji poziomu życia i funkcjonowania rodziny, 
• wspieranie rodziny, w której pojawiają się problemy opiekuńczo-wychowawcze, 
• udzielanie pomocy rodzinom, którym odebrano prawo opieki nad dziećmi w celu 

reintegracji rodziny.   
W okresie sprawozdawczym zaawansowaną pracą socjalną objęto 70 rodzin ze 

względu na występujące problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym:  
• 51 rodzin dotyczyło dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
• 9 rodzin dotyczyło dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych 

i zawodowych, 
• z 5 rodzinami spokrewnionymi została nawiązana współpraca z uwagi na urlopowanie 

małoletnich dzieci z pieczy zastępczej na okres dni wolnych od nauki i świąt. 
• w 5 rodzinach pracownik socjalny podejmował czynności wyjaśnienia sytuacji prawnej 

małoletnich dzieci na wniosek PCPR i WCPR.  
Zaawansowana praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo –

wychowawczymi, prowadzona była przez dwóch pracowników socjalnych, których działania 
w omawianym obszarze nakierowane były na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno 
–bytowych dzieci w środowisku rodzinnym pod kątem powrotu do rodziny biologicznej. 
Ponadto utrzymywany był kontakt z rodzinami zastępczymi, na czas urlopowania małoletnich 
do rodziny biologicznej. Działania pracowników Działu Wsparcia Rodziny miały w tym 
przypadku na celu diagnozę środowiska dziecka umieszczonego poza rodziną, rozpoznanie 
nieprawidłowości w wypełnieniu funkcji przez rodziców biologicznych oraz wynikających 
z tego problemów opiekuńczo–wychowawczych. W odniesieniu do rodzin naturalnych, praca 
socjalna miała na celu przede wszystkim przygotowanie rodziny do ponownego przejęcia 
opieki nad dzieckiem. Kluczowymi elementami w pracy socjalnej, wpływającymi na jej, 
jakość oraz skuteczność była zasada podmiotowości, obiektywizmu i poufności. Etapy 
metodycznego postępowania w pracy socjalnej to: diagnoza, wyznaczanie celów działania, 
opracowanie planu działania, kontrakt socjalny i ewaluacja działań. Pracownicy socjalni 
realizują działania na rzecz rodzin m. in. w oparciu o kontrakt socjalny, wskazują osobie 
kierunki działań, mobilizując do zmiany i przejęcia odpowiedzialności za dokonywane 
wybory życiowe oraz własnej aktywności.  

W 2019 roku 47 rodzin, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej podjęło 
regularną współpracę z Działem Wsparcia Rodziny i otrzymały pomoc w zakresie:  
• socjalno-bytowym – wsparcie w napisaniu wniosku o lokal socjalny oraz w sprawie 
świadczeń rodzinnych, wizyty w urzędach (ZUS, WZL, ZGN, BPO, PIK), w Sądzie, 
kancelariach komorniczych, u dostawców mediów (INNOGY, PGNIG) w celu 
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wyjaśnienia zadłużeń, uregulowania lub podpisania umów, opłat za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej;  

• opiekuńczo-wychowawczych – rozmowy edukacyjne z rodzicami z zakresu rozwoju 
i wychowania dzieci, uzupełnienia braków formalnych do składanych wniosków 
o zwolnienie dzieci z pieczy zastępczej, pomoc w wyborze MOS-u dla dzieci, przekazania 
danych kontaktowych do placówek, do specjalistycznych poradni, stowarzyszeń, fundacji 
świadczących pomoc psychologiczno –pedagogiczną oraz poradnictwo rodzinne oraz 
kierowanie na warsztaty umiejętności wychowawczych; 

• rozwiązania problemów dotyczących uzależnień - pomoc w zapisaniu osoby na terapię 
leczenia uzależnień, spisanie kontraktu socjalnego i ustalenie działań oraz monitorowanie 
uczestnictwa w terapii.   

Ponadto pracownicy socjalni uczestniczyli w 56 zespołach zorganizowanych przez 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, utrzymywali stałą współpracę z pracownikami Domów 
Dziecka i Pogotowiem Opiekuńczym.  

W okresie sprawozdawczym zostało sporządzonych 100 pism dotyczących informacji 
o sytuacji socjalno-bytowej rodziny i ewentualnych przeciwwskazaniach do urlopowania 
małoletnich dzieci do miejsca zamieszkania rodziny. Z uwagi na urlopowanie małoletnich,  
każde środowisko rodziny biologicznej było monitorowane przez specjalistę pracy socjalnej. 

  W okresie sprawozdawczym do instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało 
skierowanych 19 dzieci, z tego 4 dzieci poniżej 10 r.ż., które były umieszczone w zawodowej 
rodzinie zastępczej. Na skutek prowadzonej zaawansowanej pracy socjalnej do środowiska 
rodzinnego powróciło 8 dzieci z 8 rodzin.  Ponadto 6 dzieci, których rodzice zamieszkują na 
terenie dzielnicy Targówek, w okresie sprawozdawczym ukończyło 18 lat i zostało 
skreślonych z listy wychowanków.  

W wielu środowiskach, gdy powrót dziecka do rodziny na stałe nie jest możliwy 
wówczas działania pracowników Działu Wsparcia Rodziny koncentrują się na uregulowaniu 
sytuacji prawnej małoletniego.   
 
 1.1.   asystent rodziny  
 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. OPS zatrudniał 4 asystentów rodziny w systemie 
zadaniowego czasu pracy, dofinansowanego w ramach Programu asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. 

W 2019 roku usługą asystenta rodziny objęto 53 rodziny, w których przebywało 
109 dzieci, z tego: 9 rodzin pełnych, w tym 5 rodzin cudzoziemców i 44 rodziny niepełne,  
w tym  2 rodziny stanowili samotni ojcowie i 29 rodzin to samotne matki.  

W okresie sprawozdawczym z 26 rodzinami zakończono współpracę: 
• 7 rodzin pozytywnie zakończyło współpracę z asystentem rodziny z uwagi na osiągniecie 

celu i zostały objęte monitoringiem,   
• 13 rodzin wyłączono ze wsparcia asystenta rodziny, ze względu na zaprzestanie 

współpracy przez rodzinę (7) oraz z uwagi na brak efektów i zmianę metody pracy (6), 
• 4 rodziny zakończyły współpracę z asystentem z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania,  
• 2 rodziny ze względu na osadzenie w Zakładzie Karnym.  
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        Rodziny objęte usługą asystenta rodziny w latach 2017- 2019 
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W 2019 roku liczba rodzin skierowanych do wsparcia przez asystenta rodziny była na 
tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Dominującymi problemami w tych rodzinach 
były: trudności opiekuńczo-wychowawcze, niska motywacja do podejmowania działań na 
rzecz zmiany sytuacji życiowej, samotne rodzicielstwo, nadużywanie alkoholu, 
współuzależnienia, zadłużenia komornicze, trudności w utrzymaniu stałej pracy, 
niepełnosprawność intelektualna, brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 
niezaradność życiowa oraz przemoc w rodzinie.   

Rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny na wniosek pracownika 
socjalnego w oparciu o diagnozę sytuacji rodziny, opracowaną na podstawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego i za zgodą rodziny. Cztery rodziny zostały zobowiązane przez Sąd 
do współpracy z asystentem rodziny.  

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy w podejmowaniu działań 
zmierzających do poszukiwania rozwiązań u rodzin zmagających się z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi i trudnej sytuacji życiowej. Asystenci pracowali z rodzinami 
w oparciu o Standard Świadczenia Asysty Rodzinnej w m.st. Warszawa, oferując 
profesjonalną pomoc w różnych obszarach życia, wykorzystując zasoby, umiejętności 
członków rodziny do usamodzielnienia się i pełnej reintegracji. W podnoszeniu, jakości 
świadczonej pracy asystenci brali udział w superwizjach grupowych (21 godzin) i szkoleniach 
z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną.  
  Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej praca asystentów ukierunkowana była na pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu 
motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji następujących celów:  
• pomoc w odzyskiwaniu samodzielności życiowej rodziny poprzez wypełnianie 

podstawowych czynności związanych z funkcjonowaniem rodziny, takich jak załatwianie 
spraw w urzędach, placówkach służby zdrowia, placówkach edukacyjnych, planowanie 
i dokonywanie wydatków,  

• opracowanie z członkami rodziny planu pracy na rzecz rodziny, 
• edukacja w zakresie zachowania higieny, organizowania dnia codziennego, promowanie 

zdrowego stylu życia,  
• zabezpieczenie potrzeb i interesów dziecka, poprawa relacji rodzinnych, 
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• pomoc we wdrażaniu do codziennych obowiązków wszystkich członków rodziny,  
• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych z dziećmi,  
• pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, 
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych 
oraz do podjęcia leczenia z uzależnień, 

• przeciwdziałanie patologiom mogącym powodować wykluczenie społeczne, 
• zachęcanie rodzin do integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez informowanie 

o imprezach, piknikach, wydarzeniach kulturalno – oświatowych. 
 

 
Ocena efektywności usługi asystenta rodziny 
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Powyższy wykres przedstawia ocenę rezultatów osiągniętych w ramach realizacji 
usługi asysty na rzecz 53 rodzin w poszczególnych obszarach funkcjonowania rodzin. 
Efektywność usługi została oceniona na podstawie informacji przekazanych o rodzinach 
podczas okresowej oceny sytuacji rodziny, dokonywanej co 6 miesięcy.  

W ocenie asystentów rodziny, w 7 rodzinach objętych wsparciem nie dopuszczono do 
umieszczenia 14 dzieci w pieczy zastępczej. 

Realizacja zadań asystenta rodziny prowadzona była głównie poprzez indywidualną 
pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania we współpracy z pracownikiem socjalnym, 
koordynatorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami, dzielnicowymi, 
pedagogami szkół i pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W okresie sprawozdawczym asystenci rodzin powołali 119 Zespołów ds. okresowej 
oceny sytuacji rodziny i odbyli 1 228 spotkań z 53 rodzinami.  
    

Dla rodzin korzystających z usługi asystenta rodziny prowadzone były również formy 
wsparcia grupowego:  
• Grupa samopomocy pn. „Mi ędzy Nami Rodzicami”.  

Program grupy opierał się na spotkaniach rodziców mających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, zdrowotne i będących w kryzysie. W spotkaniach uczestniczyli rodzice 
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z dziećmi oraz rodzice, których dzieci tymczasowo umieszczone zostały w pieczy 
zastępczej. Tematyka spotkań była spójna z potrzebami rodzin. W ramach grupy 
organizowane były wyjścia, które miały na celu nabywanie przez rodziców umiejętności 
spędzania czasu wolnego z dziećmi m.in. wyjście do Zoo, papugarni, manufaktury 
czekolady, Centrum Nauki Kopernik. Organizowane były również aktywne spotkania na 
świeżym powietrzu, które związane były tematycznie z porami roku, edukacyjnym 
zwiedzaniem miejsc, wydarzeniami wynikającymi z kalendarza oraz świętami. 
Przewidziany był również blok edukacyjny na temat form wsparcia dziecka w rozwoju. 
W ramach grupy prowadzone były również warsztaty umiejętności społecznych. Udział 
w spotkaniach grupy znacząco przyczynił się do wzrostu umiejętności rodziców w opiece 
nad dziećmi, aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również nabycia wiedzy na temat 
rozwoju dziecka i poprawnych relacji społecznych. W 2019 roku odbyło się 12 spotkań, 
w których uczestniczyło 15 rodziców i 29 dzieci. Spotkania grupy będą kontynuowane 
również w roku 2020, będzie prowadzony warsztat dotyczący wzrostu umiejętności 
wychowawczych, jak również aktywnego spędzania czasu rodzica z dzieckiem poprzez 
wspólne warsztaty artystyczne i ruchowe. Przewidziane są również wyjścia kulturalne dla 
całej rodziny oraz zajęcia relaksacyjne.  

• Warsztat dla rodziców dzieci w wieku 0-6 pn. „Pozytywna Dyscyplina”.  
W okresie sprawozdawczym w zajęciach udział wzięło 15 rodziców, dostarczyły one 
gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem. Praca metodą 
wyznaczoną w założeniach programu dostarczyła rodzicom wiedzy i potrzebnych 
umiejętności wychowawczych, społecznych, życiowych w zachęcający sposób.  

• W styczniu 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ośrodkiem 
a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, w ramach realizacji projektu „Specjalistyczne usługi 
wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. Do 
projektu zgłoszono 10 rodzin, które wyraziły zgodę na udział. Powyższe działania 
skierowane były tylko do rodzin objętych wsparciem Asystenta rodziny.  

 
1.2. rodziny z ustawy „Za życiem” 

 
W związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obszar działań 

asystenta rodziny uległ rozszerzeniu, między innymi poprzez przypisanie mu funkcji 
koordynatora kompleksowego wsparcia dedykowanego kobietom w ciąży i ich rodzinom.  

W okresie sprawozdawczym do koordynacji przez asystenta rodziny zgłosiła się jedna 
rodzina. Ponadto asystenci udzielali poradnictwa rodzinom, szczególnie w przypadku ciąży 
powikłanej, niepowodzeń położniczych oraz rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która 
powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W celu pogłębienia 
wiedzy i doskonalenia umiejętności niezbędnych do efektywnego organizowania 
specjalistycznej pomocy, asystentom zapewniono możliwość udziału w szkoleniach 
i konferencjach z zakresu wspierania rodziny.  
 
1.3. rodziny wspierające   
 

W 2019 roku wyłoniono cztery rodziny wspierające, z którymi zawarto umowy 
dotyczące realizowania tej formy wsparcia oraz refundowania kosztów związanych z pomocą 
udzielaną przez rodziny wspierające. Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że większość 
rodzin wspieranych deklaruje satysfakcję z otrzymanej pomocy, która najczęściej dotyczyła 
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obszarów związanych z udzielaniem wsparcia w procesie opiekuńczo–wychowawczym, 
prowadzeniem gospodarstwa domowego, planowaniem budżetu, udzielaniem pomocy 
dzieciom w nauce oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych. 
           W okresie sprawozdawczym zostało zorganizowane spotkanie integracyjno – 
edukacyjne dla rodzin wspierających i wspieranych. Z uwagi na potrzebę takiej formy 
pomocy w 2020 roku pracownicy Działu Wsparcia Rodziny nadal będą pozyskiwać 
osoby/rodziny do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. 
 
1.4. działania na rzecz dzieci i młodzieży   

 
Zgodnie z projektem Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 i w nawiązaniu 

do Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, w szczególności priorytet II Programu „Rodzina”: 
„Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”, w Programie 
wskazano również działania z zakresu zapewnienia dostępu do specjalistycznego poradnictwa 
rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz budowania lokalnego 
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.  

W ramach budowania lokalnego systemu wsparcia rodzin z dziećmi, wychowujących 
się w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r. w OPS realizowano 
dwa programy pn. „Chatka Puchatka” przy ul. Węgrowskiej 2 i „Świetlik” 
w pomieszczeniach przy ul. Krasnobrodzkiej 11, przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych. W programach udział wzięło 64 uczestników, którym zapewniono m.in. 
pomoc w nauce i organizację czasu wolnego w formie edukacyjnej i wspierającej ich rozwój. 
Specjaliści z zakresu pracy z rodziną na podstawie rozeznanych potrzeb rodzin objętych 
pomocą opracowują i wdrażają autorskie programy oparte na tworzeniu i prowadzeniu grup 
wsparcia, jako dodatkowego sposobu na świadczenie bezpośredniego wsparcia rodzinie 
z dziećmi oraz przygotowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz 
przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie działań 
aktywizujących i integrujących oraz organizowanie czasu wolnego odbywało się poprzez 
udział dzieci i młodzieży w różnych formach zajęć, ukierunkowanych na wspomaganiu 
w rozwijaniu, umiejętności życiowych i społecznych.   

W 2019 r. w ramach powyższych programów zrealizowano 10 projektów socjalnych, 
w których uczestniczyły 64 osoby, z tego: 
• 3 projekty miały na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym („Społeczność”, 

„Dookoła świata”, „Ja i moje marzenia”), 
• 2 projekty dotyczyły tematyki zjawiska przemocy i agresji wśród rówieśników 

(„Znajdujemy siłę”, „Podajmy sobie ręce”), 
• 3 projekty ukierunkowane były na zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie 

umiejętności społecznych („Mały Kucharz”, „Twórcze przebudzenie”, „Kulinarne 
podróże”), 

• 2 projekty w zakresie rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży 
(„Warsztaty teatralne i muzyczne”). 

Podczas ferii zimowych i w okresie wakacyjnym w OPS przy ul. Węgrowskiej 2 
i ul. Krasnobrodzkiej 11 prowadzone były akcje: „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, 
w których uczestniczyło 60 dzieci. 

Z różnych form wsparcia korzystali również rodzice dzieci uczestniczących 
w programach m. in. w spotkaniach świątecznych „Wielkanoc 2019” – 45 rodzin, 
„Świąteczne kolędowanie 2019”- 44 rodziny. Głównym celem oddziaływań było 
wzmocnienie więzi w rodzinach oraz edukacja rodziców na temat sposobu spędzania czasu 
z dzieckiem.  
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Ponadto uczestnicy programów brali udział w konkursach muzycznych, plastycznych  
w pikniku sąsiedzkim. 

Wymienione powyższej działania oparto na promowaniu rozwiązań w zakresie 
wspierania i wzmacniania rodziny, poprzez zapewnienie im dostępu do poradnictwa 
specjalistycznego w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. 

W okresie sprawozdawczym udzielono 311 porad z zakresu: 
• rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych – 192 porady,  
• funkcjonowania społecznego – 62 porady,  
• problemów dotyczących przemocy w rodzinie, uzależnień od alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych u dzieci – 
57 porad, 
Poprzez realizację w OPS różnych form pracy z rodziną nastąpiła poprawa i wzrost, 

jakości w zakresie funkcjonowania rodzin. W rodzinach zamieszkałych na terenie dzielnicy 
i objętych pomocą społeczną obserwuje się tendencję wzrostową umiejętności opiekuńczo – 
wychowawczych, świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania 
rodziny oraz poprawnych relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Zaobserwowano 
również zmianę w rodzinach polegającą na zmniejszeniu poczucia osamotnienia, bezsilności 
wobec odrzucenia społecznego, zwiększenia zaufania do instytucji pomocowych. 
 
1.5. poradnictwo specjalistyczne 
 

Zdiagnozowane problemy w rodzinach pozwalają zaplanować działania, 
zapobiegające dalszemu pogłębianiu się niekorzystnych zjawisk. Znaczenia nabierają kroki 
podjęte przez pedagogów, specjalistów pracy z rodziną i psychologów przeciwdziałające 
dalszej marginalizacji i wykluczeniu, a także wspomagające ponowne włączenie się 
osób/rodzin do życia w społeczności lokalnej.  

Pomoc w formie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i rodzinnego 
skierowana była przede wszystkim do rodzin znajdujących się w kryzysie oraz do rodzin 
niezaradnych życiowo, wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów. Poradnictwo świadczone było przez dwóch konsultantów psychologów oraz 
dwóch specjalistów pracy z rodziną. 

Specjalistyczną  pomocą objęto 321 rodzin tj.  824 osób. Z poradnictwa:   
• psychologicznego skorzystało 171 rodzin, którym udzielono 751 konsultacji, 
• pedagogicznego i rodzinnego skorzystało 156 rodzin, którym udzielono 737 porad. 

W ramach szeroko rozumianego poradnictwa rodzinnego, w celu usamodzielnienia się 
ekonomicznego osób lub poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin prowadzono 
poradnictwo w zakresie ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Konsultowane osoby miały udzieloną pomoc merytoryczną 
w poszukiwaniu dokumentów poświadczających ich zatrudnienie i uzyskiwane wówczas 
dochody, były angażowane na miarę ich możliwości do aktywnego udziału 
w odzyskiwaniu dokumentacji, 

• w sprawach świadczeń z ZUS udzielono 331 konsultacji, dla 35 osób,  
• w zakresie niepełnosprawności udzielono konsultacji 21 osobom.   

Równolegle ze świadczeniem poradnictwa indywidualnego w zakresie wsparcia 
psychologicznego i pedagogicznego prowadzone były programy skierowane do rodzin  
mające na celu wsparcie kompetencji społecznych. 

Rodziny uzyskały wiedzę i umiejętności z zakresu konstruktywnych sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych między innymi z pełnieniem ról 
partnerskich i rodzicielskich. Ponadto udział w programie przyczynił się do wzrostu poczucia 



 28

sprawstwa i wiary we własne możliwości w zakresie samodzielnego przezwyciężania 
problemów. 

 
Program wzmożonego wsparcia pedagogicznego – to współpraca z rodzicami 
przejawiającymi trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Współpraca jest dobrowolna 
i opiera się na chęciach i aktywności rodziny; konsultacje indywidualne odbywają się na 
terenie OPS. 
Działania w ramach wzmożonego wsparcia pedagogicznego obejmują: 

• rozeznanie problemów i potrzeb rodziny, mające na celu opracowanie kierunku 
działań, tematyki konsultacji, 

• indywidualne porady w zakresie trudności opiekuńczo-wychowawczych, 
• motywowanie rodziców do podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji dziecka 

i rodziny – materialno-bytowej, opiekuńczej, organizacji czasu wolnego, komunikacji 
w rodzinie,  

• współpracę z pracownikami socjalnymi.  
Programem objętych było 25 rodzin. 

 
Program konsultacji indywidualnych w zakresie problematyki opiekuńczo wychowawczej -
program realizowany był od czerwca 2019 r. Celem programu jest wspieranie prawidłowego 
funkcjonowania rodziny; pomoc skoncentrowana jest wokół złożonej problematyki 
wychowawczej głównie dotyczącej napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu 
z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic –dziecko. Dysfunkcje rodziny, spowodowane 
w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat 
rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza 
zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do 
niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej. W przypadku dzieci w wieku nastoletnim 
celem pracy z rodzicem  jest wspomaganie w odczytywaniu rzeczywistości otaczającej ich 
dzieci, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą 
wychowawczą czy wymiana doświadczeń. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi 
opartych na wzajemnym szacunku. W ramach programu konsultowanych było 47 rodzin. 
  
Program konsultacji indywidualnych dla osób i rodzin w konflikcie, w oparciu o metody 
mediacyjne - głównym celem programu jest wsparcie rodzin w naprawie relacji w takim 
stopniu, w jakim jest to najbardziej korzystne dla obu stron, dotarcie stron do 
satysfakcjonującego rozwiązania wspólnego problemu, uzyskanie formy kompromisu 
akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu. 
Konsultacje w zakresie wsparcia rodzin w konflikcie mają na celu: 

• poprawę relacji w rodzinie, 
• rozstrzygnięcie sporu, 
• wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. 

Współpraca ze specjalistą pracy z rodziną zmierzająca do rozwiązania konfliktu może 
pozwolić rodzinie na wypracowanie zasad i reguł, które umożliwi ą im wspólne osiąganie 
porozumienia, wzmocni poczucie sprawczości i kompetencji w rodzinie, pozwoli zachować 
dobre relacje.  
  
Program indywidualnego poradnictwa psychologicznego - celem programu było 
zwiększenie dostępności do poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Targówka. 
Program indywidualnego poradnictwa polega na następujących działaniach realizowanych 
przez dwóch konsultantów psychologów:   
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• poradnictwo psychologiczne obejmujące m. in. psychoedukację i informacje 
o dostępnych formach pomocy;  

• krótkoterminową pomoc psychologiczną o charakterze interwencji kryzysowej, 
• konsultacje psychologiczne. 

Działania psychologów adresowane były do mieszkańców dzielnicy Targówek, którzy 
doświadczają przemocy w rodzinie czy problemów związanych z uzależnieniami (osoby 
nadużywające substancji psychoaktywnych, rodziny/bliskich, którzy mają w rodzinie osobę 
nadużywającą substancji psychoaktywnych), osób przeżywających kryzys emocjonalny, 
poszukujących informacji o dostępnej pomocy psychologicznej i specjalistycznej. Klientami 
były osoby, które zgłaszały się samodzielnie, ponieważ uznały że potrzebują pomocy lub 
osoby, które korzystały z pomocy OPS i zostały skierowane do specjalisty przez 
pracowników socjalnych. W programie uczestniczyło 45 osób. 
   
Program wzmożonego wsparcia psychologicznego - to regularne, trwające min. 2 miesiące 
spotkania, mające na celu systematyczną pracę psychologa z klientem. Wsparciem objęte były 
osoby i rodziny, które zgłaszały się z problemami przewlekłych kryzysów emocjonalnych, 
zaburzeń psychicznych, przemocy, problemów związanych z zaburzeniami otępiennymi, 
kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi. Wsparcie obejmowało: diagnozowanie problemu, 
zasobów i ograniczeń, wsparcie krótko i długoterminowe. Celem programu było dostarczenie 
wparcia psychologicznego i wsparcie w rozwiązywaniu różnych kryzysów emocjonalnych. 
Wzmożonym wsparciem psychologicznym objęto 65 rodzin. 
  
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - celem programu 
jest powstrzymanie się osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem, 
zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez 
stosowania przemocy, uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania innych, dalszych 
działań terapeutycznych (w zależności od potrzeb). Program adresowany jest do mieszkańców 
dzielnicy Targówek, którzy uznają, że dotyczy ich problem stosowania przemocy, poszukują 
pomocy w celu zmiany wzorca zachowania i są gotowi na aktywną pracę na rzecz zmiany. 
Klienci zgłaszali się samodzielnie lub byli kierowani przez przedstawicieli służb (w ramach 
procedury Niebieskiej Karty, Grup Roboczych) lub przez pracowników OPS. W zajęciach 
uczestniczyć mogą osoby, które nie są w czynnym uzależnieniu. Program składał się z dwóch 
elementów: indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupy edukacyjno-korekcyjnej 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program rozpoczął się w czerwca 2019 r. 
W pierwszym etapie programu, czyli konsultacjach indywidualnych kwalifikujących do 
programu (czerwiec – wrzesień 2019 ) wzięło udział 5 osób. Niestety drugi etap programu, 
czyli grupa edukacyjno-korekcyjna nie został zrealizowany z uwagi na niedostateczną ilość 
osób zakwalifikowanych do programu. Planowana jest kontynuacja Programu w 2020 r. 
 
1.6.  działania na rzecz osób doznających przemocy   
 

Przemoc w rodzinie zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to 
jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
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alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, obowiązek prowadzenia procedury 
Niebieskiej Karty. Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga 
współpracy wielu służb.  

Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w ramach swojej podstawowej 
działalności współpracował z przedstawicielami służb działających na rzecz rodzin 
z problemem przemocy m. in.: Policją, kuratorami V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, Prokuraturą, pracownikami placówek oświatowych 
i medycznych, a także Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowy 
Zespół Targówek. 

Zespół Wsparcia pracował w ramach zaawansowanej pracy socjalnej, pracownicy 
socjalni zrealizowali 1641 działań. W ramach działań zaawansowanej pracy socjalnej objęto 
pomocą 264 rodziny w formie m.in.: poradnictwa, wsparcia, motywowania do realizacji 
założonych celów, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, pomocy w przygotowywaniu 
pism i wniosków, udziału w grupach roboczych ZI, występowania przed organami ścigania, 
współpracy z rejonowymi pracownikami socjalnymi, dzielnicowymi, asystentami rodziny 
oraz kontroli i monitorowania w środowisku w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.  

 Pomimo zwiększającej się liczby rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, 
pracownicy socjalni Zespołu podejmują nowe wyzwania wobec pojawiających się trudności 
w rodzinach, jak również wprowadzają nowe metody pracy wykorzystując zdobyte 
kwalifikacje. Pracownicy Zespołu Wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
uczestniczyli w 15 konferencjach oraz szkoleniach organizowanych na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co ma bezpośredni wpływ na poziom i jakość 
realizowanej pracy z rodzinami. Ponadto istotnym elementem w rozwijaniu kompetencji 
zawodowych był udział pracowników Zespołu w superwizji, której celem jest zwiększenie 
skuteczności pracy z rodziną poprzez analizę własnej pracy z klientem w gronie innych 
specjalistów. Daje to możliwość dokonania skuteczniejszej diagnozy i przyjęcia 
efektywniejszej strategii pracy z rodziną. W 2019 roku była to: „Superwizja dla pracowników 
socjalnych ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy”, organizowana przez Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności swoją działalność kontynuował Punkt 
informacji, wsparcia i pomocy dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie, mieszczący się 
w siedzibie Ośrodka przy ul. Św. Wincentego 87. Punkt czynny był w każdą środę w godz.    
16-18. Dyżury pełnili pracownicy Zespołu Wsparcia i w tym okresie udzielili poradnictwa 
i konsultacji 58 osobom z problemem przemocy.  

W ramach współpracy interdyscyplinarnej podejmowane są różne działania na rzecz 
rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Jednym ze wspólnych działań z Policją były 
funkcjonujące do maja 2019 r. „Niebieskie Wtorki wolne od przemocy". W każdy wtorek 
odbywały się dyżury dzielnicowego i przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego przy 
ul. Motyckiej 15 w KP Targówek. Spotkania skierowane były do osób, które doświadczają 
przemocy w rodzinie. Zainteresowani uzyskali informacje o możliwościach prawnych, mogli 
dowiedzieć się czym jest Niebieska Karta i kiedy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty. 
W roku 2019 odbyło się 17 spotkań.   

Od czerwca 2019 roku przy współpracy służb Policji i pracowników Zespołu 
Wsparcia „Niebieskie Wtorki wolne od przemocy” przybrały formę Niebieskiego Patrolu 
Monitorującego. Patrol złożony jest z dzielnicowego i pracownika socjalnego z Zespołu 
Wsparcia. Patrol odwiedza w domach rodziny, wobec których wdrożono już procedurę 
Niebieskiej Karty, aby sprawdzić ich sytuację domową, a w szczególności sytuację 
małoletnich dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie. W 2019 roku odbyły się 33 Niebieskie 
Patrole Monitorujące.  
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Kontynuując działania z zakresu przeciwdziałania przemocy, dnia 2 października 
2019 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolnego od Przemocy odbył się 
Happening pn. „Bądź aktywny nie agresywny”, zorganizowany we współpracy służb 
Komisariatu Policji Warszawa Targówek i Zespołu Wsparcia, a także koordynatora programu 
Organizowania Społeczności Lokalnej Ośrodka. Podczas Happeningu pracownicy socjalni 
Zespołu oraz dzielnicowi KP Targówek udzielali porad i konsultacji z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie okolicznym mieszkańcom, rozdawali ulotki 
informacyjne, rozmawiali z przybyłymi przedstawicielami samorządu lokalnego. 

Ponadto 27 listopada 2019 roku w związku z kampanią dotyczącą obchodów 
Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, Zespół Wsparcia włączając się 
w powyższą akcję zorganizował Dzień Otwarty w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy 
Św. Wincentego 87 oraz w Filii nr 2 Ośrodka przy ulicy Stojanowskiej 12/14, podczas 
którego pracownicy Zespołu Wsparcia oraz dzielnicowi udzielali porad w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Osoby zainteresowane mogły także dowiedzieć jak 
można reagować i jakie kroki podjąć będąc świadkiem przemocy w stosunku do kobiet. 
 
 
1.7. obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy 
w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek  

 
  Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku 
wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych, złożonych 
z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz ochrony osób krzywdzonych. 
Członkami Zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, a także organizacji 
pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz urzędnicy 
lokalnych struktur samorządowych. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek 
zobowiązany jest do zapewnienia obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek. 
W związku z tym prace związane z realizacją zadań Zespołu w zdecydowanej większości 
wykonywane są przez pracowników Ośrodka. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego 
wchodzi siedmiu pracowników reprezentujących Ośrodek (w tym: trzech pracowników 
z Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy), dwie osoby reprezentujące Sąd, jedna - 
Policję, jedna - prokuraturę, sześć osób - oświatę, jedna - Urząd Dzielnicy, jedna osoba ze 
służby zdrowia, dwie osoby z organizacji pozarządowych oraz dwie osoby z KRPA. Łącznie 
23 osoby.  

Realizując wytyczne w 2019 r. przyjęto i zarejestrowano 222 Niebieskie Karty, 
w których wdrożono procedurę i przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego. Niebieskie 
Karty w 60 przypadkach założyli pracownicy socjalni, w 126 - Policja, w 20 - placówki 
oświatowe, w 12 - przypadkach KRPA Zespół Targówek, a w 4 przypadkach służba zdrowia. 
Pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia uczestniczyli w 493 spotkaniach Grup Roboczych 
powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. 

W ramach obsługi administracyjno - biurowej wysłano 104 zaproszenia do ofiar 
przemocy i 111 wezwań do osób stosujących przemoc. Nawiązując korespondencję z Sądem, 
Policją, organami ścigania i innymi instytucjami przyjęto i wysłano łącznie 602 pisma, w tym 
przesłano 32 wnioski o wgląd w sytuację rodziny do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, 32 zgłoszenia do Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Dzielnicowy Zespół Targówek. 
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 Z procedurą Niebieskiej Karty nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów 
reprezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego 
systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli 
różnych grup zawodowych i społecznych, pracujących i zajmujących się problematyką 
przemocy. 

W ramach działań mających na celu zwiększenie skuteczności instytucji działających 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny współorganizował 
sympozjum „Lokalnie i interdyscyplinarnie z pomocą rodzinom zagrożonym przemocą 
w Dzielnicy Targówek”, które odbyło się 6 czerwca 2019 roku w Sali konferencyjnej Urzędu 
Dzielnicy Targówek, realizowane przy współpracy Miasta st. Warszawa oraz Policji.  
 
 
2. Pomoc osobom bezrobotnym   
 
2.1.  działania na rzecz osób bezrobotnych 

 
Pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy dla mieszkańców Dzielnicy 

Targówek jest realizowana przez Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej. Wsparcie 
adresowane jest do wszystkich poszukujących pracy mieszkańców Dzielnicy, zarówno do 
bezrobotnych, jak i osób zatrudnionych zainteresowanych zmianą pracy, czy szukających 
dodatkowego dochodu. Z pomocy pracowników Zespołu mogą korzystać zarówno 
świadczeniobiorcy Ośrodka jak i osoby nie korzystające ze świadczeń. 

Celem działań Zespołu, realizowanych w formie indywidualnej i grupowej, jest 
nabycie umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymywania się w zatrudnieniu, a także 
rozwój kompetencji społecznych. 

Do dyspozycji osób korzystających z oferty Zespołu są komputery z dostępem do 
Internetu, pomocne przy wyszukiwaniu ofert pracy, elektronicznej komunikacji z pracodawcą 
oraz przy tworzeniu bądź modyfikacji aplikacji zawodowych. Placówka udostępnia również 
sprzęt biurowy typu drukarka, xero, skaner itp. Osoby poszukujące pracy mają możliwość 
korzystania z ofert prasowych oraz telefonu w celu kontaktu z pracodawcą. 

W roku 2019 w Zespole udzielono ogółem 2 317 konsultacji, 440 osobom, w tym 166 
osób to świadczeniobiorcy Ośrodka. 

Udzielono także 565 porad indywidualnych w zakresie zwiększenia skuteczności 
poruszania się po rynku pracy oraz rozwijających umiejętności społeczne. Porady 
indywidualne najczęściej dotyczyły: 

• pomocy w tworzeniu lub korekcie aplikacji zawodowych, 
• analizy posiadanego potencjału, 
• poprawnej komunikacji i autoprezentacji,  
• wspierania postaw przedsiębiorczych w życiu, wzrostu poczucia sprawczości, 
• umiejętności zarządzaniem sobą w czasie, 
• pomocy w obsłudze komputera.  

Pracownicy Zespołu realizowali również grupowe formy pomocy, które wyposażyły 
zainteresowanych w wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz rozwijających 
umiejętności społeczne. W zajęciach grupowych w Zespole w roku 2019 uczestniczyło 
ogółem 136 osób. 
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W czasie zajęć wykorzystywano różnorodne metody szkoleniowe - indywidualne 
prezentacje, dyskusje w grupie, "burzę mózgów", granie ról, ćwiczenia w parach, metody 
symulacyjne. Dobór treści, formy i czasu trwania zajęć uzależniony był od oczekiwań 
i dostosowany do możliwości uczestniczących w nich osób. Przykładowa tematyka 
prowadzonych zajęć grupowych: 

• automotywacja i rola pozytywnego myślenia w procesie zmiany swojej sytuacji, 
• bilans posiadanego potencjału – określenie mocnych i słabych stron, umiejętności, 

zalet, wartości i posiadanych predyspozycji zawodowych, 
• tworzenie aplikacji zawodowych – poznawanie standardów obowiązujących w pisaniu 
życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego, 

• autoprezentacja – zasady poprawnej komunikacji i autoprezentacji, znaczenie 
pierwszego wrażenia, mowy ciała, 

• techniki i metody rekrutacji – typowe sposoby selekcji kandydatów, nowe trendy 
w tym zakresie, 

• umiejętność stwarzania pozytywnego kontaktu z pracodawcą i prowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej – próba przygotowania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
w czasie rozmowy, 

• sposoby poszukiwania pracy poprzez omówienie najbardziej skutecznych metod 
poruszania się po obecnym rynku pracy, 

• komputer jako narzędzie w poruszaniu się po rynku pracy. 
Pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej na bieżąco monitorują 

sytuację na rynku pracy oraz dokonują analiz, które cyklicznie - kwartalnie są przekazywane 
do Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.   

W porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w roku 2019 
kontynuowano współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi na Targówku w ramach projektu 
„Do pracy, gotowi, start!”. Przedsięwzięcie jest adresowane do grupy debiutującej na rynku 
pracy i ma na celu podniesienie skuteczności i celowości  podejmowanych działań na tym 
polu. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy odbywa się poprzez pracę na 
zasobach (poznanie mocnych stron, określenie umiejętności, preferencji zawodowych, 
zainteresowań) i umożliwia naukę efektywnej autoprezentacji. W powyższych zajęciach 
w roku 2019 uczestniczyło 90 uczniów. 

W ramach współpracy z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców 
Pracy w roku 2019 w siedzibie Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej odbyły się 
3 Mobilne Kiermasze Pracy „Znajdź pracę z OHP” oraz Wakacyjna Giełda Pracy dla 
Młodzieży – Lato 2019. Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP prezentowała także swoją 
ofertę podczas XII Targów Pracy na Targówku. 

W marcu 2019 r. przeprowadzono spotkanie aktywizacyjne dla 20 uczestników Domu 
Dziennego Pobytu. W ramach współpracy prace artystyczne uczestników DDP są promowane 
w siedzibie Zespołu. 

W listopadzie w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbyła się  XII edycja 
Targów Pracy, w których uczestniczyło 38 wystawców z branży: handlowej, usługowej, 
ubezpieczeniowej i innych. W organizacji Targów aktywnie uczestniczyli pracownicy 
Zespołu. Targi stanowiły okazję do zapoznania się z kilkuset ofertami pracy i ofertami 
szkoleniowymi, uzyskania informacji o dofinansowaniu realizacji projektów unijnych, 
konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem. Podczas Targów odbyły się 
także warsztaty dotyczące wspierania postaw przedsiębiorczych. 

Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. w siedzibie Zespołu został przeprowadzony 
remont pomieszczeń. 

W grudniu 2019 r. pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej we 
współpracy z Bródnowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami 
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Psychicznymi "Pomost" przeprowadzili grupowe zajęcia aktywizacyjne dla 16 uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej. 
 

Osoby korzystające ze wsparcia Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej. 

Dane za okres styczeń - grudzień 2019 r.  

  I kw II kw III kw IV kw OGÓŁEM 
WIZYTY OSÓB 
BEZROBOTNYCH I 
POSZUKUJĄCYCH PRACY 744 653 586 334 2317 

w tym kobiet 296 334 290 123 1043 
w tym 
PORADY INDYWIDUALNE 151 132 137 145 565 

w tym kobiet 82 86 73 84 325 

ZAJĘCIA GRUPOWE 20 42 4 70 136 

w tym kobiet 15 25 4 27 71 
 
 
2.2.   prace społecznie użyteczne  
 

Istotnym działaniem na rzecz osób bezrobotnych był realizowany w okresie lipiec – 
październik 2019 r. Program Prace Społecznie Użyteczne. Program funkcjonuje w oparciu 
o zapisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pod względem 
merytoryczno – organizacyjnym za realizację Programu na terenie Dzielnicy Targówek byli 
odpowiedzialni pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej. 

Program Prace Społecznie Użyteczne jest skierowany do osób bezrobotnych, 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, korzystających jednocześnie ze wsparcia Ośrodka i ma 
na celu przygotowanie długotrwale bezrobotnego klienta do powrotu do uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym.  

W ramach Programu uczestnicy wykonywali prace społecznie użyteczne w wymiarze 
nie większym niż 10 godzin tygodniowo (40 godz. miesięcznie). Prace realizowane były na 
potrzeby Biblioteki Publicznej, na stanowisku pracownik gospodarczy, za którą uczestnicy 
otrzymywali świadczenie z Ośrodka w wysokości 8,50 zł za godzinę, w tym 5,10 zł 
refundacja Urzędu Pracy, 3,40 zł z budżetu m.st. Warszawy. We wspomnianym okresie 
zrealizowano łącznie 255 godzin uczestnictwa w Pracach Społecznie Użytecznych. 

W okresie od lipca do października do Programu zostało skierowanych 5 klientów 
Ośrodka, z czego 1 osoba nie podjęła uczestnictwa. W związku z realizacją Programu PSU 
w 2019 r. - 2 osoby podjęły zatrudnienie. 
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2.3. struktura bezrobocia 
 
Na koniec 2019 r. stopa bezrobocia w Dzielnicy Targówek wynosiła 2,07 %. 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 79,60 % ogółu zarejestrowanych w Urzędzie 
Pracy. Natomiast 20,40 % bezrobotnych otrzymywało zasiłek dla bezrobotnych.   
 

 
Struktura bezrobocia w Dzielnicy Targówek w 2019 r. 
 

  I kwartał  II kwartał  
III 

kwartał  
IV 

kwartał  
stopa bezrobocia 2,25% 2,03% 2,11% 2,07% 
bezrobotni ogółem 1463 1320 1377 1348 

w tym kobiet 703 628 681 646 
osoby z prawem do zasiłku 274 250 281 275 

w tym kobiet 155 155 167 174 
% osób z prawem do zasiłku 18,73% 18,94% 20,41% 20,40% 
wybrane kategorie bezrobotnych         
do 30 roku życia 211 165 171 164 

w tym kobiet 133 106 108 102 
długotrwale bezrobotni (pow.12mies.) 547 496 488 478 

w tym kobiet 257 235 248 228 
powyżej 50 roku życia 488 453 463 451 

w tym kobiet 173 153 163 152 
bez kwalifikacji zawodowych 352 314 316 334 

w tym kobiet 191 162 172 181 
bez doświadczenia zawodowego 195 164 178 184 
                     w tym kobiet 103 75 78 85 
osoby z niepełnosprawnością   116 104 114 104 

w tym kobiet 47 43 49 43 
          
wolne miejsca pracy i aktywizacji 
zawodowej  135 119 140 66 
          
wykształcenie         
wyższe 366 344 374 363 
policealne i średnie zawodowe 354 315 324 299 
średnie ogólne 172 148 150 146 
zasadnicze zawodowe 210 197 197 203 
gimnazjalne i poniżej 361 316 332 337 
Opracowanie –Marek Kłunejko- Kierownik Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej, na podstawie 
sprawozdań o rynku pracy  
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Stopa bezrobocia w latach 2016-2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Stopa bezrobocia w Dzielnicy Targówek w latach 2016-2019 wykazuje tendencję 
spadkową. W 2019 r. obniżyła się w stosunku do roku 2016 o wartość 2,14 % i ukształtowała 
się na poziomie 2,07 %. 
 
3.   Pomoc osobom bezdomnym 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania na rzecz osób w kryzysie bezdomności 
przyjmuje definicję prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej, według której za osobę 
bezdomną uważa się 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.  

Charakter zjawiska bezdomności nie pozwala na jednoznaczne określenie jej 
przyczyn, najczęściej doprowadza do niej cały zespół nakładających się na siebie sił 
sprawczych, zespół postaw i zachowań wynikających z predyspozycji osobowościowych, 
którym sprzyjają sytuacje społeczne. Jako zjawiska współwystępujące z bezdomnością 
wymieniane są najczęściej: alkoholizm, przestępczość, narkomanię, dezintegrację rodziny, 
choroby psychiczne, obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego, przemoc w rodzinie, 
prostytucję, żebractwo, zespół nabytej bezradności, kalectwo i zaniedbane leczenie 
różnorodnych schorzeń. Wskazuje się także na zmiany zachodzące na rynku pracy polegające 
na obniżeniu dostępności stałego zatrudnienia, dającego możliwość planowania własnego 
życia w oparciu o uzyskiwane dochody. 

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności wzorem lat ubiegłych udzielana jest przy 
wsparciu funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz przy ścisłej współpracy 
z działającymi na terenie dzielnicy streetworkerami z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta - Koło Warszawa Praga.  
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Ośrodek współpracuje także z placówkami dającymi czasowe schronienie osobom 
bezdomnym. Są to: Schronisko Specjalistyczne dla Bezdomnych Mężczyzn przy 
ul. Lnianej 1, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Knyszyńskiej 1 (obie placówki 
mają podpisaną umowę z m.st. Warszawa) oraz placówka dla bezdomnych mężczyzn, 
wymagających opieki medycznej, udzielanej na czas rekonwalescencji, prowadzona przez 
Zgromadzenie Zakonne Sióstr Misjonarek Miłości przy ul. Poborzańskiej 33. Na terenie 
dzielnicy funkcjonują także mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności. 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie włączył się w ogólnopolską Akcję 
„Wymiana Ciepła”. Wspólnie z SZPZLO Warszawa Targówek (przychodnie przy 
ul. Rembielińskiej 8 oraz ul. Łojewskiej 6) oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Warszawa Targówek ul. Kondratowicza 23. Wystawiono w w/w 
miejscach wieszaki służące mieszkańcom do przekazywania ciepłej odzieży osobom 
potrzebującym, w tym bezdomnym. 

Z inicjatywy Ośrodka zostały także otwarte dwa punkty Jadłodzielni, czyli miejsca, 
w których można oddać nadwyżki żywności. Foodsharing to idea, która polega na dzieleniu 
się jedzeniem w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Jadłodzielnie  mieszczą się 
przy budynku programu ”Chatka Puchatka” ul. Węgrowska 2 oraz na Bródnie przy 
ul. Św. Wincentego 85.  

Ponadto na terenie dzielnicy Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Warszawa-Praga, w ramach współpracy z Arche Restauracje, wspiera osoby potrzebujące 
znajdujące się w kryzysie bezdomności, ale także ubogich czy seniorów w formie ciepłego 
posiłku. Posiłek jest wydawany w godzinach przedpołudniowych w Restauracji  „Kuchnia za 
Ścianą” przy ulicy Kondratowicza 37.   

Także w placówce prowadzonej przez Siostry Misjonarki Miłości przy 
ul. Poborzańskiej 33, można codziennie o godzinie 15.00 zjeść ciepły posiłek (z wyłączeniem 
czwartków). Dodatkowo w placówce jest ogólnodostępna łaźnia (czynna: wtorki i soboty – 
mężczyźni, kobiety - czwartki), wydawana jest czysta odzież, działa punkt pielęgniarski.   

Nie zmieniają się miejsca pobytu osób w kryzysie bezdomności. Znaczna grupa 
przebywa na terenie ogródków działkowych. Największe skupiska osób bezdomnych 
występują na terenie ogródków działkowych: „Kolonia Dotrzyma” przy ul. Swojskiej, ROD 
„Gaj” i „Raj” przy ul. Janowieckiej, ogródków działkowych wzdłuż ulicy Bystrej oraz przy 
ul. Lewinowskiej, Pratulińskiej, na terenie dawnych ogródków działkowych przy 
ul. Bardowskiego, ogródków działkowych przy ul. Odrowąża, ROD „Malborska” przy 
ul. Głębockiej oraz na terenie Parku Bródnowskiego.  

Osoby bezdomne zajmują również pustostany, które znajdują się na terenie całej 
dzielnicy Targówek oraz opuszczone hale magazynowe, przebywają także na klatkach 
schodowych i piwnicach w budynkach mieszkalnych. Rozbijają w miejscach ustronnych 
namioty. Są także osoby prowadzące włóczęgowski tryb życia, które stale przemieszczają się 
w obrębie dzielnicy, nocując w przygodnych miejscach. Miejsca, w których przebywają 
osoby bezdomne są na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych.  

W 2019 r. z pomocy w formie świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, okresowy, 
celowy, opłacenia posiłków w barach) oraz decyzji potwierdzających prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skorzystały łącznie 224 osoby 
znajdujące się w kryzysie bezdomności.  

Celem realizacji świadczeń dla osób bezdomnych, pracownicy socjalni 
przeprowadzali wywiady środowiskowe i kompletowali dokumentację, dotyczącą osoby 
bezdomnej i kierowali do właściwych, ze względu na miejsce zameldowania osoby 
bezdomnej, ośrodków pomocy społecznej na terenie całego kraju. Jednym z działań było 
motywowanie osób w kryzysie do zmiany stylu życia m.in. poprzez skorzystanie z pomocy 
instytucjonalnej w formie noclegowni i schronisk. Zgodnie z procedurą, dotycząca zasad 
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i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia  w schroniskach dla 
osób bezdomnych, pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka kompletowali dokumenty osób 
występujących z wnioskiem o pomoc w formie schronienia i przekazywali je do Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (organ wydający decyzje). W wyniku 
tych działań udało się umieścić w schroniskach 129 osób, pozostających wcześniej 
w przestrzeni publicznej na terenie naszej dzielnicy oraz 41 osób, pokierowanych do 
schronisk bezpośrednio z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. 

W 2019 r. tutejszy OPS przygotował dokumentację stanowiącą podstawę do wydania 
decyzji administracyjnych dot. pomocy w formie tymczasowego schronienia dla 170 osób 
pozostających w kryzysie bezdomności. Ponadto w 2019 r. OPS podpisał z 16 osobami 
trójstronne indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. W ciągu roku 
sprawozdawczego 4 osoby zostały skierowane do mieszkań treningowych, a 6 osób otrzymało 
przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych m.st. Warszawy.  

Pracownicy socjalni udzielali osobom w kryzysie bezdomności informacji 
o miejscach, w których osoby w kryzysie mogły uzyskać pomoc. Udzielano wsparcia 
w dostępie do bieżącej pomocy doraźnej (łaźnia, jadłodajnia), kierowano do ogrzewalni 
i noclegowni, zachęcano do dbania o higienę zewnętrzną, korzystania z łaźni oraz 
magazynów odzieżowych, pomagano w wyrobieniu dokumentów.  

Pracownicy podejmowali także działania motywujące do uporania się z problemem 
alkoholowym. Udzielano wsparcia, informowano o dostępnych formach pomocy, nawiązano 
współpracę ze specjalistami (m. in. realizującymi projekt „Łańcuch) oraz instytucjami 
udzielającymi wsparcia osobom uzależnionym (poradnie leczenia uzależnień).   

Duża część spotkań i działań nakierowana była na edukację w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i kształtowania postawy dbania o własne zdrowie. Pomagano osobom w kryzysie 
w uzyskaniu dostępu do świadczeń medycznych, towarzyszono w placówkach zdrowia, 
pomagano w umówieniu wizyty lekarskiej oraz w ustaleniu sytuacji zdrowotnej poprzez 
uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zachęcano do podejmowania aktywności 
zawodowej, promowano legalne formy zatrudnienia.  

Wzorem lat ubiegłych kontynuowana była także współpraca z placówkami zdrowia 
oraz organizacjami pozarządowymi. Pracownicy socjalni współpracowali m. in. 
z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim, Pogotowiem Interwencji Społecznej, Fundacją 
Fortior Dla Wielu czy Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei. Pracownicy socjalni uczestniczyli 
w spotkaniach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Rady 
Opiekuńczej.  

Mimo szeregu działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych zjawisko to 
nieznacznie rośnie (co jest wynikiem lepszego rozeznania środowiska przez pracowników 
socjalnych tutejszego Ośrodka).   

Należy zaznaczyć, że z uwagi na specyfikę problemu bezdomności w okresie 
zimowym następuje zintensyfikowanie i zmiana profilu działań na rzecz osób znajdujących 
się w kryzysie bezdomności - zachodzi wtedy potrzeba szczególnej opieki nad takimi ludźmi. 
Wówczas jednym z podstawowych działań jest pilne zlokalizowanie i dotarcie do osób 
bezdomnych przebywających na terenach ogródków działkowych i w opuszczonych 
budynkach nieposiadających statusu lokalu mieszkalnego. Bezdomni tam przebywający są 
informowani o możliwości uzyskania pomocy i motywowani do skorzystania ze schronisk, 
noclegowni i ogrzewalni, a w razie potrzeby organizuje im się transport do tych placówek. 
W uzasadnionych przypadkach Ośrodek korzysta z pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
lub Policji. Biorąc pod uwagę rangę i rozmiary problemu bezdomności OPS będzie 
kontynuować dotychczasową pomoc przy ciągłej motywacji osób bezdomnych do zmiany 
sytuacji życiowej. 
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4. Pomoc udzielona cudzoziemcom 
 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom mającym 
miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
- na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  
- w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,  
- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo 
pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego 
udzielana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub 
zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej finansowana jest ze 
środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  

W 2019 r. z różnych form pomocy skorzystało 31 rodzin oraz 6 osób prowadzących 
samodzielne gospodarstwo domowe. 
 
 
Status prawny Kraj pochodzenia 
zezwolenie na osiedlenie się Ukraina – 1 rodzina  
zezwolenia na pobyt stały Ukraina – 6 rodzin  

Rosja – 2 rodziny 
Rosja – 2 osoby 
Kongo/Chiny – 1 rodzina  
Litwa -1 rodzina 
Czeczenia – 1 rodzina 

statusu uchodźcy Iran – 1 osoba 
Tadżykistan – 1 osoba 
Tadżykistan – 1 rodzina 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na 
pobyt tolerowany 

Rosja- 1 rodzina 
Ukraina – 1 rodzina 
Gruzja – 2 rodziny 

ochrona uzupełniająca 
 

Ukraina – 1 rodzina 
Rosja – 4  rodziny 
Tadżykistan – 1 rodzina 
Czeczenia – 2 rodziny 
Gruzja – 2 rodziny 

prawo pobytu czasowego Ukraina – 1 rodzina 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 

Rumunia -2 rodziny 
Ukraina – 1 rodzina 
Bułgaria – 2 rodziny 

 
 

Rodziny cudzoziemców korzystające z pomocy w większości utrzymują się z pracy 
dorywczej i zasiłków z pomocy społecznej. Problemem, z jakim najczęściej się spotykają jest 
bariera językowa oraz kulturowa. Większość klientów – cudzoziemców rozumie język polski, 
natomiast posługują się nim w znikomym zakresie. Dużym problemem jest brak mieszkania. 
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Cudzoziemcy wynajmują mieszkania, co pochłania ich znaczne środki budżetowe. Zdarza się, 
że spotykają się z dyskryminacją środowiska lokalnego. Są rodziny, które ze względu na 
wielość problemów, korzystają ze wsparcia w ramach zaawansowanej pracy socjalnej 
i wsparcia asystenta rodziny.  
 
5. Wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością 
 

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze, długotrwale chore to grupa osób, u których 
istotne obniżenie sprawności organizmu ogranicza lub wręcz uniemożliwia prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie.  
 
5.1 .   usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców 
dzielnicy Targówek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.  

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Wymiar i zakres usług opiekuńczych 
uzależniony jest od stanu zdrowia osoby wymagającej pomocy, jej sytuacji rodzinnej 
i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia 
pomocy ze strony rodziny i środowiska. W ramach usług opiekuńczych świadczone były 
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej. 
Zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, reguluje Uchwała 
Nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku (z późn. zm.). 

Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług były decyzje administracyjne 
określające: rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres przez który 
mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania odpłatności.  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych świadczone były przez firmę wyłonioną w drodze przetargu 
nieograniczonego tj. Medis 24 sp.o.o. Koszt (dla klienta) jednej godziny usług opiekuńczych 
wynosi 17,53 zł i specjalistycznych usług opiekuńczych - 24,54 zł. 
 

 

RODZAJ  USŁUG Liczba osób Liczba godzin Koszt usług (w zł) 

usługi opiekuńcze 363 70 235 1 030 886 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 10 578 226 216 

usługi   -   ogółem 412 80 813 1 257 102 

 
 Podstawowy zakres usług opiekuńczych obejmował w szczególności: pomoc 
w zrobieniu zakupów, utrzymanie na bieżąco porządku i czystości w mieszkaniu,  
przygotowanie i podanie posiłku, utrzymanie kontaktu z lekarzem oraz realizacja recept,  
towarzyszenie podczas spacerów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobom leżącym oraz 
wymagającym opieki specjalistycznej. Świadczone były głównie u osób: w stanie 
terminalnym, ze schorzeniami nowotworowymi, gośćcem przewlekle postępującym, chorobą 
Parkinsona, Alzheimera, dotkniętych trwałym inwalidztwem po wypadkach. 
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 Decyzje przyznające usługi mają w swoim zakresie pielęgnację przeciwodleżynową, 
pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, karmienie, karmienie przez sondę, mycie 
i kąpiel osoby leżącej, zmianę pampersów, pielęgnację przetok oraz inne czynności 
w zależności od sytuacji.  
 
"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 
 

Program rozpoczął się w marcu 2019 r. i ma na celu zwiększenie dostępności do usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku 
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami oraz do 350 % kryterium 
dochodowego. Z tych usług w 2019 roku korzystało 36 osób w tym: 30 osób z usług 
opiekuńczych, 6 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 
 

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie 
sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej 
przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie 
opieki na tym osobami. 

Od dnia 21 października 2019 r. OPS Dzielnicy Targówek rozpoczął realizację 
Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego 
Warszawy. 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami:  

• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

lub nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź 
równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy 
w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na 
tym osobami. 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane były w trzech modułach:  
Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby 
korzystającej; 
Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu 
chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych; 
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

Ze wsparcia w zakresie Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 skorzystało 
10 osób (10 osób złożyło wnioski, nie było decyzji odmownych): 
Moduł I: 9 osób, w tym: 6 osób było objętych pomocą w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych, 3 osoby z usług opiekuńczych.  
Z tego modułu skorzystało: 2 dzieci (w wieku 11 i 14 lat), 3 osoby w przedziale wieku 18-35 
lat, 4 osoby powyżej 65 roku życia. 
Moduł II: 1 osoba (turnus 14 dniowy) 
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Moduł III: 4 osoby (korzystały one jednocześnie ze wsparcia w ramach Modułu I i III). 
 

Program był bezpłatnym, doraźnym wsparciem dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, umożliwił czasową przerwę w sprawowaniu opieki. Nie był uzależniony 
od posiadanego dochodu. Członkowie rodzin osób zależnych, żyjący w warunkach ciągłego 
obciążenia psychicznego i fizycznego, które skorzystały z usług w ramach programu, oceniają 
go pozytywnie. Borykając się z ciągłym brakiem czasu na załatwienie osobistych spraw, bądź 
zwyczajnie odpocząć, opiekunowie wreszcie mogli chwilę „odetchnąć” od wypełniania 
codziennych obowiązków, związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną.  
  
Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie  
 

Celem zadania jest podniesienie jakości życia osobom 60+, mieszkającym 
w Warszawie, które są odbiorcami usług opiekuńczych. Stworzenie odpowiednich warunków 
do godnego życia w miejscu zamieszkania umożliwia prawidłowe prowadzenie pracy 
socjalnej oraz świadczenie usług opiekuńczych, co w konsekwencji przyczynia się do 
większej efektywności systemu wsparcia i wydłużenia czasu życia seniorów w ich 
dotychczasowym miejscu zamieszkania.  

Zadanie publiczne realizowane jest na rzecz osób starszych. Określone jest 
w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętym uchwałą Rady 
m.st. Warszawy nr LXXII/1870/2013 z dnia 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji 
organizacjom pozarządowym w latach 2019-2022 wpisuje się w Cel 3 Programu – 
Utrzymanie samodzielności seniorów. Cel techniczny 3.1 Poprawa efektywności systemu 
wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania.  

Grupa docelowa to (osoby spełniające wszystkie nw. kryteria): 
• odbiorcy usług opiekuńczych przyznanych przez OPS m.st. Warszawy, 
• osoby, które ukończyły 60 lat, 
• osoby mieszkające w Warszawie, 
• osoby, które są najemcami lub właścicielami mieszkania, 
• osoby samotne, 
• osoby względnie samodzielne, niewymagające specjalistycznej, całodobowej opieki 
• osoby w trudnej sytuacji finansowej, których dochód nie pozwala na wykonanie 

kompleksowego sprzątania, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości. 
Zakres prac porządkowych obejmuje generalne sprzątanie m.in.: mycie okien, pranie 

zasłon i firan, mycie drzwi, mycie lamp, mycie krat i rolet wewnętrznych, sprzątanie 
balkonów, mycie mebli wewnątrz i na zewnątrz, czyszczenie sprzętu AGD, mycie 
i pastowanie podłóg drewnianych, doczyszczenie terakoty, inne niezbędne prace porządkowe. 
Zakres drobnych prac remontowych niewymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień, 
który obejmuje m.in.: odświeżanie ścian i sufitów (mycie, odgrzybianie, malowanie), 
naprawy hydrauliczne (np. wymiana baterii, uszczelek), naprawy elektryczne (np. wymiana 
kontaktu, powieszenie żyrandola), inne drobne usługi (np. wymiana/ naprawa klamek, 
regulacja drzwi, powieszenie półek, karniszy, luster).  
 Szczegółowy zakres usług był ustalany indywidualnie z osobą objętą usługą. 
W sytuacji, gdy prace remontowe wymagały opuszczenia mieszkania przez osobę objętą 
usługą, wykonawca prac wskazywał miejsca, zapewniające na czas trwania usługi noclegu 
poza miejscem zamieszkania i całodziennego wyżywienia.   
 W 2019 roku zostały wysprzątane i wyremontowane dwa mieszkania na terenie 
Bródna, trzy kolejne są zakwalifikowane do programu. Ta forma pomocy będzie 
kontynuowana w 2020 r. 
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5.2.   usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były 
w ramach zadań zleconych, finansowanych ze środków Wojewody. Usługi realizowane były 
przez wyłonioną w drodze przetargu firmę – Zaopiekowani Agata Ucińska Plac Czerwca 
1976 Roku 2, Warszawa. Koszt jednej godziny usług od stycznia do grudnia wynosił 32,50 zł.  

Zasady przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 189 
z 2005 r. poz. 1598 z późn. zm.). 

Specjalistyczne usługi świadczone były na podstawie decyzji administracyjnych 
wydawanych po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnych wywiadów 
środowiskowych. W decyzji określono: miejsce i okres świadczenia usług, zakres 
świadczonej pomocy, czas wykonywania usług, wysokość i termin wnoszenia odpłatności 
oraz liczbę przyznanych godzin usług w miesiącu. 

W roku 2019 r. usługami specjalistycznymi objętych było 61 osób, w tym: 43 osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 13 osób 
z autyzmem. Łącznie zrealizowano 6 891 godzin usług. 

Usługi specjalistyczne świadczone były między innymi w zakresie: uczenia 
i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez kształtowanie 
umiejętności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 
funkcjonowania, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności 
społecznych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa specjalistycznego, 
interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, rozmów terapeutycznych, pomocy 
w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w gospodarowaniu własnym budżetem, wspierania 
procesu leczenia, a w szczególności motywowania do kontynuowania leczenia 
i przyjmowania leków, rehabilitacji fizycznej, współpracy ze specjalistami w zakresie 
wspierania psychologiczno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji 
podopiecznego, zapewnienia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. 

Stałe wsparcie terapeuty w środowisku zamieszkania daje możliwość efektywnego 
wspierania i lepszego funkcjonowania poprzez budowanie systemu wsparcia społecznego dla 
osób chorujących. W przypadku pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie oraz 
z dzieckiem autystycznym terapeuta realizuje zlecony przez lekarza program rewalidacyjny.  

Nadzór nad realizacją usług specjalistycznych z ramienia Ośrodka sprawował 
pracownik socjalny, który kontrolował jakość świadczonych usług. Zaistniałe 
nieprawidłowości na bieżąco były omawiane i korygowane. 

 
 
5.3.   Dom Dziennego Pobytu 

 
Dom Dziennego Pobytu jako placówka wsparcia dla osób starszych, funkcjonujący 

w strukturze OPS został utworzony uchwałą Nr XLI/546/98 Rady Gminy Targówek z dnia 
15 czerwca 1998 r. Dom dysponuje 30 miejscami. Uczestnicy Domu od poniedziałku do 
piątku w godz. 8 – 16 korzystają ze wszystkich form wsparcia oferowanych przez placówkę.   

Plan zajęć realizowany w Domu ustalany jest przez uczestników wraz z pracownikami 
Domu. Uczestnicy mają zapewniony w porze obiadowej gorący posiłek.  

Dla uczestników organizowane są między innymi następujące zajęcia: codzienny 
przegląd prasy dostarczanej przez jednego uczestnika w formie wolontariatu, wspólne 
oglądanie wybranych programów telewizyjnych oraz filmów, spacery krajoznawcze po 
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okolicy, imprezy okolicznościowe – imieniny, Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, 
Dzień Seniora, Mikołajki, Święto Niepodległości, zabawy taneczne, w okresie letnim częste 
korzystanie ze skweru otoczonego świerkami, nordic – walking w Parku Bródnowskim 
i okolicy, rozmowy przy kawie i herbacie, zajęcia sportowo – rekreacyjne (gimnastyka 
z kijkami na siedząco, korzystanie z urządzeń do gimnastyki, codzienna gimnastyka 
rekreacyjna), coroczne współorganizowanie Dzielnicowego Dnia Seniora. 

Popularnością wśród Uczestników cieszą się zajęcia cykliczne: biblioterapia, zajęcia 
plastyczne, rysunek, malarstwo, rękodzieło, układanie puzzli, wspólne śpiewanie. W dalszym 
ciągu prowadzona jest kronika Domu. 

W 2019 r. z zajęć organizowanych w Domu korzystały 44 osoby. Uczestnicy to osoby 
o bardzo zróżnicowanej sprawności fizycznej i psychicznej oraz różnorodnej aktywności. 
 Od grudnia 2016 r. w ramach integracji międzypokoleniowej w Domu Dziennego 
Pobytu odbywają się spotkania z przedszkolakami z 3 placówek mieszczących się na 
Targówku: Przedszkole nr 18 mieszczące się przy ul. Bolivara 6, Przedszkole nr 156 
mieszczące się przy ul. Żuromińskiej 2a oraz Przedszkole nr 120 mieszczące się przy 
ul. W. Tokarza 2. W dniu 2 grudnia 2019 roku zostało podpisane czwarte porozumienie 
z „Przedszkolem z Serduszkiem” mieszczącym się przy ul. Bazyliańskiej 10. 
 Spotkania w zeszłym roku rozpoczęły się od obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka 
w Przedszkolu przy ul. Żuromińskiej. Wspólne świętowanie przygotowały dla Seniorów 
dzieci z Przedszkoli przy ul. Tokarza i Bolivara. W ramach projektu „Zaciągnij się kulturą” 
studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej udali się z chętnymi Seniorami do Kina Praha na 
film „Zabawa, zabawa”.   
 W lutym zostały zaproszone na zajęcia plastyczne do Domu Dziennego Pobytu dzieci 
z Przedszkola nr 18. Śpiewano piosenki i wykonywano kartki z serduszkiem.  
 Seniorzy w ramach karnawału oraz Walentynek zorganizowali konkurs na 
najpiękniejsze przebranie – Seniorzy zadbali o każdy szczegół i wyglądali jak gwiazdy lat 
dwudziestych. 
 W marcu dzieci z Przedszkola nr 18 i Przedszkola nr 120 zaprezentowały w Domu 
Dziennego Pobytu piosenki z okazji Wielkanocy oraz wspólnie z Seniorami malowały 
farbami i robiły pisanki. Dzieci z Przedszkola nr 156 spotkały się w tym celu z Uczestnikami 
Domu Dziennego Pobytu w kwietniu.  
  W kwietniu został zorganizowany dla Seniorów obiad Wielkanocny. Dom Dziennego 
Pobytu gościł Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Targówek Panią Małgorzatę Kwiatkowską oraz 
Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Pana Andrzeja Dębskiego. 
 Również w kwietniu Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu odwiedzili dzieci 
z Przedszkola Integracyjnego nr 120. Pracownicy przedszkola animowali zajęcia. Seniorzy 
wraz z dziećmi wspierali się w naklejaniu ozdób, malowaniu pisanek oraz robieniu 
ozdobnych koszyczków wielkanocnych. 
 11 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał Certyfikat potwierdzający 
wdrożenie Normy DOS - "Nowa Norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami 
starszymi - DOS". Certyfikat odebrała osobiście Pani Dyrektor Alicja Witoszyńska z rąk Pani 
Marty Domańskiej przedstawiciela QS Zurich Sp. z o.o. w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego POWR.04.03.00-00-W305/16.  
 Czerwiec to także miesiąc podsumowujący współpracę z przedszkolami w roku 
szkolnym 2018/2019 r. Podczas spotkań z dziećmi z przedszkola nr 120 i 156 wspominane 
były wizyty, a przy muzyce oraz grillu uczestnicy składali sobie życzenia bezpiecznych 
i radosnych wakacji – spotkania odbyły się w ogrodzie Domu Dziennego Pobytu. 
 W lipcu 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu przeprowadzony został generalny 
remont. Wymieniono drzwi, armaturę, sufity, meble, wyburzono ściany.  
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 W dniu 10.09.2019 r. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i grup samopomocy „Jesień 
życia” oraz „60+.Nie jesteś sam” udali się na coroczną wycieczkę całodniową. W tym roku 
zwiedzali Muzeum Instrumentów Ludowych, które mieści się w Zamku w Szydłowcu. 
W trakcie zwiedzania odbyła się prelekcja na temat wykorzystania instrumentów ludowych 
w polskich filmach, co było obrazowane fragmentami filmów. Uczestnicy następnie zwiedzali 
Rynek z renesansowym Ratuszem oraz Kościół św. Zygmunta. W Sanktuarium w Skarżysku 
Kamiennej Seniorzy obejrzeli replikę obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po obiedzie 
zwiedzali zabytkowe Opactwo Cystersów w Wąchocku. 
 W październiku w Domu Dziennego Pobytu odbyło się przesiewowe badanie krwi 
związane z profilaktyką chorób metabolicznych. Z możliwości sprawdzenia swojego stanu 
zdrowia skorzystało 69 osób. Badania wykonywane były przez pielęgniarki i lekarzy 
z Mazowieckiego Specjalistycznego Szpitala Bródnowskiego. Projekt „Cukrzyca – cichy 
zabójca” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 Z okazji Dnia Seniora uczestnicy Domu Dziennego Pobytu wzięli udział 
w uroczystości zorganizowanej przez pracowników Ośrodka. Seniorzy oglądali sztukę, która 
została uświetniona występem aktorów z Teatru Rampa oraz słodkim poczęstunkiem. 
 W październiku Przedszkolaki - nasi najmłodsi przyjaciele z Przedszkola nr 156 przy 
ul. Żuromińskiej wspólnie z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu spotkali się na wspólnym 
"pieczeniu chleba" z masy solnej z okazji Dnia Chleba. Dzieci wspólnie z Seniorami 
formowały masę w różnorakie kształty. Prace manualne pozytywnie wpływają na struktury 
mózgu u Seniorów i dzieci oraz stanowią formę integracji międzypokoleniowej. 
 Od października, w każdy poniedziałek, odbywały się zajęcia z mistrzem brydża 
zawodowego dla Seniorów. Średnio korzystało z nich 10 osób. Na spotkania zgłaszały się 
także osoby, które nie są uczestnikami DDP. Zajęcia są otwarte dla Seniorów z Targówka.  
 Jak co roku listopad obfitował w spotkania z okazji Dnia Niepodległości.  
 W grudniu dzieci z trzech przedszkoli na Targówku przyszły do Domu Dziennego 
Pobytu na zajęcia z robienia kartek i ozdób świątecznych. Seniorzy udali się do Przedszkola 
mieszczącego się przy ul. Bolivara na jasełka i wspólne kolędowanie. 
 12 grudnia odbyło się coroczne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Domu 
Dziennego Pobytu. Seniorzy gościli księdza Prałata Ryszarda Ladzińskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Krzysztofa 
Lewandowskiego.  
 Koniec roku został pożegnany przez Seniorów zabawą sylwestrową.  
 
 
5.4.   kierowanie do ośrodków wsparcia oraz domów pomocy społecznej 

 
W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania przez 

rodzinę, osoby wymagające stałej, całodobowej opieki kierowane są do domów pomocy 
społecznej. Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają 
niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 
obowiązującego standardu.    

W 2019 r. skompletowano 64 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej, 
w tym: w 12 sytuacjach skompletowano dokumentację i przekazano do innych ośrodków. 
Przeprowadzono 92 wywiady środowiskowe dla innych ośrodków pod kątem odpłatności za 
pobyt w domu pomocy społecznej oraz 47 wywiadów środowiskowych pod kątem 
odpłatności dla klientów kierowanych z Dzielnicy Targówek.  

W 2019 r. w domach pomocy społecznej umieszczone zostały 32 osoby, 28 osób 
oczekuje na miejsce, 9 osób złożyło rezygnację, nastąpiły 3 zgony.  
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Osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystały z usług w ramach indywidualnych lub 
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, świadczonych 
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Targówku”. Dom jest jednostką organizacyjną 
pomocy społecznej dziennego pobytu. Skierowanie na pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim 
przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

W 2019 r. skierowane zostały łącznie 72 osoby, które uczestniczyły w zajęciach 
dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, prowadzonych przez terapeutów. 
 
 
5.5.   poradnictwo, konsultacje 
 

Specjaliści (pedagog, psycholog) oraz koordynator ds. Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych udzielali osobom niepełnosprawnym i osobom starszym poradnictwa 
w zakresie prawnym, socjalnym, rehabilitacyjnym.  

Pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych udzielono w szczególności 
w zakresie: możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób dorosłych 
i dzieci, wypełnienia wniosków do ZUS (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, 
renty rodzinne, renty w drodze wyjątku, ustalenie kapitału początkowego) i do Miejskiego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Sądów, przygotowania odwołań od orzeczeń 
lekarza orzecznika oraz decyzji emerytalnych i rentowych ZUS, przygotowanie odwołań do 
sądu w sprawie odmowy przyznania emerytury, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, 
uzyskania dofinansowania do dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
uzyskania dofinansowania do zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego 
i ortopedycznego (łóżko ortopedyczne, wózek inwalidzki, protezy, pomocy w wypożyczeniu 
wózka inwalidzkiego, udzielenia informacji na temat uzyskania prawa do mieszkania dla 
osoby z niepełnosprawnością, na temat umieszczenia w domu pomocy społecznej, 
skierowania do środowiskowego domu samopomocy, uzyskania możliwości pobytu w domu 
dziennego pobytu, możliwości skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego. 

W 2019 roku udzielono 130 porad, z których skorzystało 107 osób.  
W sprawach świadczeń z ZUS udzielono 277 konsultacji - 35 osobom. 

Skompletowano i przygotowano 16 wniosków o przyznanie emerytury, z czego ZUS 
pozytywnie rozpatrzył 13, jedna osoba czeka na osiągnięcie wieku emerytalnego. ZUS 
odmówił 1 osobie przyznania prawa do emerytury pomostowej, ponieważ  klient nie posiadał 
15-letniego stażu pracy w warunkach szczególnych, o czym klient był informowany już na 
etapie kompletowania dokumentów. 

W sprawach rent konsultowano 3 osoby, ale tylko 1 otrzymała rentę inwalidzką, 
a pozostali konsultowani nie mieli prawa do rent.  Konsultowano 3 osoby w sprawie dodatku 
pielęgnacyjnego z ZUS, wszystkie 3 osoby otrzymały dodatek, co w istotny sposób wpłynęło 
na poprawę ich sytuacji finansowej. W związku z programem 500+ dla osób 
niepełnosprawnych 6 osobom złożono do ZUS wniosek o świadczenie dla osób 
niepełnosprawnych tzw. ESUN, z czego 4 osobom przyznano świadczenie 500+. Jedna osoba 
otrzymała odmowę, ponieważ po przyznaniu renty inwalidzkiej okazało się, że nie spełnia 
warunku kryterium dochodowego do przyznania świadczenia. Jedna osoba oczekuje na 
orzeczenie lekarza orzecznika w kwestii uznania jej za osobę niezdolną do samodzielnej 
egzystencji, pomimo posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Przygotowano 11 wniosków o ustalenie kapitału początkowego - podopieczni 
otrzymali już decyzje. Analizowano również możliwości podwyższenia kapitału 
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początkowego u 2 osób z niskim wskaźnikiem kapitałowym, są w trakcie poszukiwania 
dokumentów mogących mieć wpływ na wskaźnik kapitałowy.  

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz w sprawach świadczeń ZUS będą 
kontynuowane w 2020 r.  
 
6. Działania na rzecz społeczności lokalnej 
 

Organizowanie społeczności lokalnej jest metodą pracy socjalnej opierającą się na 
wdrażaniu aktywizujących form pracy w środowisku lokalnym. Jest to proces długofalowy, 
ukierunkowany na wzmacnianie mieszkańców, tworzenie sieci współpracy lokalnych 
struktur. Proces ten uruchamiany jest przez organizatora społeczności lokalnej, który 
następnie wspiera go, aż do momentu powstania odpowiednich struktur, które przejmą jego 
funkcję i zapewnią samostanowienie tej społeczności w myśl zasady od pomocy – do 
samopomocy.  
 
6.1.   Program „Organizowania Społeczności Lokalnej”  
 

W 2019 r. kontynuowane były, rozpoczęte w latach ubiegłych działania na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy wraz z przedstawicielami lokalnych instytucji, organizacji, biznesu oraz 
aktywnymi mieszkańcami z nieformalnej grupy (aktualnie pod nazwą „Aktywne Pokolenia”), 
zamieszkującymi głównie na terenie Osiedla Bródno w ramach działań funkcjonującego od 
roku 2013 „Partnerstwa na Targówku”, zorganizował wiele lokalnych wydarzeń i inicjatyw 
o charakterze otwartym dla mieszkańców Targówka, w tym z Osiedla Bródno. Spotkania 
sąsiedzkie i lokalnego partnerstwa organizowane były nadal z inicjatywy organizatora 
społeczności lojalnej w ramach programu „Organizowania Społeczności Lokalnej” w OPS 
Targówek. Podczas tych spotkań i indywidualnych rozmów pojawiały się pomysły, z których 
powstawały wspólnymi siłami projekty na działania społeczne. Aktualnie w skład 
„Partnerstwa na Targówku” wchodzą: OPS Targówek, przedstawiciele mieszkańców 
z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Aktywne Pokolenia”, Czytelnia Naukowa Nr 1 Biblioteka 
Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”, Dom Dziennego Pobytu 
prowadzony przez tut. OPS, Straż Miejska, Przedszkole Nr 18, restauracja Gospoda Polska,  
sklep Delikatesy Wiśniewski, Stowarzyszenie POMOST, PGR Folwark Bródno, ZGN. 
Inicjatywy zorganizowane w 2019 r. na terenie Targówka w ramach kontynuowanej 
współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek były objęte patronatem Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Targówek i Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz wspierane były przez 
pracowników Urzędu w miarę potrzeby i możliwości np. przez Wydział Kultury i Promocji. 
Ponadto współpraca była kontynuowana z lokalnymi szkołami, z których sąsiedzkie 
wydarzenia były organizowane przy udziale wolontariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli 
w ich przebiegu.  

Intencją organizatorów sąsiedzkich spotkań było wsparcie realizacji działań pod kątem 
organizacyjnym, merytorycznym i rzeczowym w celu stworzenia warunków do rozwoju 
wspólnot lokalnych oraz zachęcanie szerszej grupy mieszkańców do włączania się 
w działania na rzecz swojego otoczenia. W roku 2019 r. przy wsparciu organizatora 
społeczności lokalnej mieszkańcy napisali łącznie cztery projekty, w tym zostały złożone: 
dwa w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020, a kolejne dwa w ramach konkursów na 
dofinasowanie projektów na działania społeczne. Dwa projekty na działanie społeczne 
uzyskały dofinasowanie na realizację ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za 
pośrednictwem Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizującej projekt 
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„Akademia Lidera 60+ II edycja” oraz Fundację Kulturotwórczą „Grupa w Działaniu” 
realizującą projekt Towarzystwo Sąsiedzkie w ramach konkursu „Po Sąsiedzku”.   
 

Od stycznia do grudnia w ramach programu „Organizowania Społeczności 
Lokalnej” zorganizowano wiele wydarzeń: 
 

• w lutym po raz pierwszy został zorganizowany Bal Karnawałowy dla dzieci. 
Spotkanie zostało zorganizowane w partnerstwie przez OPS przy wsparciu Przedszkola 
nr 18. Na bal przybyli rodzice z dziećmi, którzy uczestniczyli w przygotowanych 
animacjach przez nauczycieli z Przedszkola Nr 18. W przerwie uczestnicy balu mogli 
skosztować przygotowany poczęstunek: domowe ciasta i kompot.  

 
• w marcu zorganizowano ostatki w Gospodzie Polskiej. Wydarzenie miało charakter 

otwarty. W programie znalazły się m.in. takie atrakcje jak: tańce przy muzyce oraz 
karaoke. Podczas wydarzenia odbył się przewidziany w programie konkurs na 
najciekawsze przebranie.  

 

• w okresie luty- maj odbyło się 6 spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym 
w ramach cyklu spotkań pt. „Bądźmy zdrowi i piękni w każdym wieku”. Spotkania 
dotyczyły tematyki zdrowotnej i były prowadzone przez lokalnego przedsiębiorcę- 
magistra farmacji.  
 
• w kwietniu odbyło się spotkanie edukacyjne w siedzibie Przedszkola nr 18 

pn. „Autyzm wczesna interwencja”, podczas którego doświadczeni pedagodzy pracujący 
na co dzień z dziećmi ze spektrum autyzmu przekazywali zainteresowanym osobom 
praktyczne informacje. W spotkaniu uczestniczyli zarówno rodzice i opiekunowie oraz 
pedagodzy z lokalnych placówek oświatowo-wychowawczych.  
 
• w kwietniu po raz szósty odbyło się spotkanie sąsiedzkie pn. „Mazurki, mazury 

i pisanki” skierowane do mieszkańców Osiedla Bródno w ramach Podwórkowej Pisanki 
2019. Spotkanie wielkanocne zostało tradycyjnie zorganizowane w partnerstwie. 
W programie zaplanowano animacje dla dzieci w ogródku Domu Dziennego Pobytu 
tj. malowanie świątecznych kartek na parkanie, gry zręcznościowe, szukanie 
wielkanocnego zajączka. Dodatkowo ogólnodostępne warsztaty przedświąteczne m.in. 
robienie palm wielkanocnych oraz strojenie mazurków. Spotkanie lokalne udało się 
zrealizować dodatkowo w ramach projektu „Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne 
warsztaty kreatywne” z budżetu partycypacyjnego na rok 2019.   

 
• w okresie kwiecień- lipiec został zrealizowany dzięki współpracy OPS z aktywnymi 

mieszkańcami i XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie projekt na działanie 
społeczne pt. „Świadomy ruch z Tai Chi do źródła energii”. Dofinansowanie jakie udało 
się pozyskać z Fundacji FISE, na podstawie napisanego projektu jednej z mieszkanek, 
pozwoliło zorganizować cykl bezpłatnych zajęć z Tai Chi , dla mieszkańców Targówka 
w różnym wieku.  

 
• w kwietniu wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Rodzin pod siedzibą programu „Chatka 

Puchatka” przy ulicy Węgrowskiej 2, Ośrodek współorganizował imprezę pt. „Dzień 
Wiosny”. Wydarzenie dedykowane było najmłodszym mieszkańcom dzielnicy. Uczestnicy 
byli otoczeni wsparciem osób dorosłych: organizatorów, opiekunów, rodziców. 
Przygotowano szereg okolicznościowych animacji oraz poczęstunek.  
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• w maju oraz wrześniu Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem gry 
miejskiej „Wy-Gry-Wam Targówek”, którego pomysłodawcą i koordynatorem było 
Stowarzyszenie Ta Szansa. Ponadto współorganizatorami gry byli: RSM Praga, Teatr 
Rampa, Klub Osiedlowy, Biblioteka przy ulicy Kuflewskiej 6. Wydarzenie miało na celu 
integrację rodzin oraz pokazanie punktów przyjaznych rodzinom na terenie dzielnicy. Gra 
miejska cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców i na stałe wpisała się 
w kalendarz imprez organizowanych na Targówku. 

 
• w maju została zorganizowana akcja pn. „Dzień bez śmiecenia”, w ramach której OPS 

oraz przedstawiciele mieszkańców z Osiedla Bródno, zapraszali wszystkich mieszkańców 
do włączenia się w działania nawiązujące do akcji facebookowej „10 minut dziennie dla 
Polski”. Aktywni mieszkańcy chcieli zwrócić uwagę sąsiadów na problem związany 
z utrzymaniem czystości podwórek, zielonych skwerów, lasów oraz zachęcić do 
wspólnego wyjścia w teren, by tym razem „odśmiecić” fragment Lasu Bródnowskiego.   

 
• w maju z inicjatywy aktywnej mieszkanki z grupy sąsiedzkiej „Aktywne Pokolenia”, 

przy współpracy z OPS została ogłoszona akcja zbiórki zabawek, gier i artykułów 
papierniczych tj. pomocy terapeutycznych dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii 
w Zagórzu. Akcja trwała do końca roku, a zebrane rzeczy zostały przekazane do MCN 
i innych podobnego typu placówek, w których przebywają dzieci. 

 
• w czerwcu, przy wsparciu OPS zostały złożone dwa projekty przez aktywne 

mieszkanki z grupy sąsiedzkiej w budżecie obywatelskim na rok 2020. W wyniku tej 
inicjatywy została przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna projektów wśród 
innych mieszkańców. Dwa projekty pt. „Słupy ogłoszeniowe na Osiedlu Bródno” 
i „Zajęcia prozdrowotne z Tai Chi dla naszych mieszkańców” nie okazały się zwycięskie, 
natomiast trzeci pt. „Ekowarszaty dla dzieci i Dorosłych” w Świetlicy Domu Kultury 
„Świt” złożony samodzielnie przez inną mieszkankę został wyłoniony do realizacji 
w bieżącym roku. 
 
• w czerwcu został zorganizowany „Piknik Sąsiedzki”, którego tematem przewodnim 

była ekologia. Lokalne wydarzenie objęte patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Targówek i Burmistrza Dzielnicy Targówek zorganizowane zostało wspólnie w ramach 
działań „Partnerstwa na Targówku”. Wśród atrakcji znalazły się: pokaz karate dzieci 
z Przedszkola nr 18, konkurs ze znajomości zbóż, roślin strączkowych i ziół, ekologiczna 
gra terenowa, warsztat- budowanie ekologicznego miasteczka, pokaz pierwszej pomocy 
przeprowadzony przez Strażników Miejskich oraz degustacja potraw wegetariańskich. 
Ponadto podczas pikniku odbyła się zaplanowana zbiórka zabawek i art. papierniczych dla 
szpitala dziecięcego MCN w Zagórzu oraz plastikowych nakrętek, a także sąsiedzka 
wymiana książek, płyt CD i audiobooków. 

 
• na przełomie czerwca i lipca przez 6 kolejnych czwartków przed siedzibą Fili nr 2 

Ośrodka Pomocy Społecznej pracownicy socjalni oraz animatorzy ze Stowarzyszenia dla 
Rodzin udostępniali mieszkańcom gry planszowe. Działanie miało na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zintegrowanie społeczności lokalnej 
oraz kreowanie umiejętności spędzania z dziećmi czasu w sposób kreatywny i atrakcyjny 
dla osób w różnym wieku.   
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• w lipcu na zakończenie projektu na działanie społeczne pn. „Świadomy ruch z Tai Chi 
do źródła energii” w ramach podjętej współpracy z Zarządem Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Pokój” została zorganizowana Biesiada Integracyjna, która była okazją 
nie tylko do rozmowy o planach związanych z Tai Chi na Targówku, lecz także do 
integracji z działkowcami. Atrakcją spotkania były pokazy Tai Chi w wykonaniu 
uczestników zajęć wraz z trenerkami z Warszawskiej Akademii Tai Chi oraz gości 
z Fundacji Dantian.  

 

• w sierpniu OPS z inicjatywy mieszkanki z grupy sąsiedzkiej „Aktywne Pokolenia” 
ogłosił zbiórkę potrzebnych rzeczy dla schroniska „Na Paluchu”, które zgodnie 
z przekazem radiowym apelowało o pomoc. W ramach akcji zbierane były potrzebne 
rzeczy m.in. ręczniki, bielizna pościelowa (prześcieradła, duże poszewki i koce). Zebrane 
rzeczy na bieżąco były przewożone przez zaangażowanych mieszkańców do schroniska. 
W trakcie trwania, akcja została rozszerzona o zbiórkę makulatury, za skup której zostały 
zakupione potrzebne rzeczy dla zwierząt przebywających w schronisku.  

 

• w sierpniu z inicjatywy mieszkanki Targówka i uczestniczki projektu pn. „Świadomy 
ruch z Tai Chi do źródła energii”, która jest przedstawicielką Zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Pokój”, została zorganizowana druga Biesiada Integracyjna działkowiczów 
z sąsiadami. To kolejne spotkanie było okazją do rozmów i poznawania nowych osób 
z sąsiedztwa.   

 

• w sierpniu OPS razem z przedstawicielami mieszkańców z Osiedla Bródno, zapraszali 
wszystkich mieszkańców do włączenia się do facebookowej akcji (sprzątania), 
zainicjowanej przez Trash Hero Warszawa. Tego dnia członkowie Partnerstwa oraz 
wolontariusze sprzątali część Lasku Bródnowskiego. Akcja z udziałem aktywnych 
mieszkańców i działaczy z organizacji non profit - Trash Hero Warszawa, którzy 
organizują sprzątanie na warszawskich ulicach, miała być okazją do zwrócenia uwagi na 
odpady w przestrzeniach publicznych tj. podwórkach, skwerach, lasach i zachęcić do 
wspólnego wyjścia w teren.  

 

• we wrześniu na terenie Parku Bródnowskiego odbyło się zorganizowane przez 
przedstawicieli „Partnerstwa na Targówku”, w tym OPS oraz mieszkańców z grupy 
sąsiedzkiej „Aktywne Pokolenia” wydarzenie pn. „Parkowe Spotkanie Sąsiedzkie”. 
Podczas tego popołudnia wokół Domku Herbacianego były prowadzone animacje dla 
dzieci i dorosłych tj. gry planszowe, w tym szachy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
w plenerze: badminton, guma do skakania, skakanka, berek, zabawy w chowanego, które 
animowali wolontariusze z lokalnej szkoły, pod okiem koordynatora wolontariatu z OPS 
Filia Nr 1. Ponadto zgodnie z programem odbył się konkurs z wiedzy na temat Harry 
Pottera, który został przygotowany i poprowadzony przez mieszkankę z w/w grupy 
sąsiedzkiej.  

 
• w wyniku podjętej współpracy „Partnerstwa na Targówku” z Warszawską Akademią 

Tai Chi i Lok Hup (WATiL) od 24 września 2019 r. na Targówku ruszyły ponownie 
zajęcia Tai Chi dla mieszkańców. Zajęcia odbywają się regularnie (jeden raz w tygodniu) 
w godzinach popołudniowych, w SDK Jowisz przy ul. Chodeckiej 4.  

 

• w październiku OPS Dzielnicy Targówek włączył się w nagłośnioną na Facebook-u, 
akcję pomocy dla 10-letniej Michasi Kozłowskiej z Giżycka, u której zdiagnozowano 
glejaka. To była kolejna oddolna inicjatywa zgłoszona przez jedną z mieszkanek z grupy 
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sąsiedzkiej „Aktywne Pokolenia”, która została zainicjowana przez tut. OPS w 2013 roku.  
Akcja polegała na wsparciu dziewczynki i jej rodziny w trudnej sytuacji, a przede 
wszystkim na pomocy w zebraniu środków finansowych na operację za granicą. Zbiórka 
funduszy i wiarygodności akcji była zweryfikowana przez Fundację SięPomaga.  

 
• w grudniu Ośrodek wraz z mieszkańcami z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Aktywne 

Pokolenia” i przedstawicielami „Partnerstwa na Targówku” zorganizowali po raz kolejny 
wydarzenie pn. „Podwórkowa Gwiazdka 2019” tj. bezpłatne warsztaty świąteczne dla 
mieszkańców Targówka i Warszawy. Wszyscy chętnie uczestniczyli w warsztatach 
tworzenia gwiazdek z papierowej wikliny i papieru, świątecznych lampionów, ozdób 
z origami czy bombek zdobionych kolorowym ryżem. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stanowisko, na którym ozdabiano ekotorby. Udanym pomysłem okazały się również 
zajęcia dla najmłodszych, z wykorzystaniem masy solnej, a także warsztaty zdobienia 
pierniczków. Ważnym elementem Podwórkowej Gwiazdki był kącik kulinarny. To tam 
wspólnymi siłami przygotowano poczęstunek dla uczestników wydarzenia m.in.: 
pierniczki oraz jabłka z cynamonem i kardamonem. Wielką radość wywołała tradycyjna 
wizyta Mikołaja, który wraz z pomocnikami zachęcał do udziału w warsztatach, a potem 
rozdawał drobne upominki. Sąsiedzkie spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem 
i ubieraniem choinki wcześniej przygotowanymi ozdobami. „Projekt Podwórkowa 
Gwiazdka” objęty patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek i Burmistrza 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy został wsparty przez Towarzystwo Sąsiedzkie 
w ramach konkursu na działania lokalne „Po Sąsiedzku”. Projekt Towarzystwo Sąsiedzkie 
finansuje m.st. Warszawa.   

 
 
6.2.  Lokalny System Wsparcia  
 

Działania LSW obejmują rewitalizowaną część obszaru Targówka Mieszkaniowego 
i Targówka Fabrycznego.  

Zadanie to realizowane było w okresie 01.09.2018 r. - 31.12.2020 r. przez konsorcjum 
6 organizacji pozarządowych i parafii działających na terenie Targówka na rzecz jego 
mieszkańców: 

• Stowarzyszenie dla Rodzin, 
• Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-Klatka”,  
• Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, 
• Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
• Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-

TA Szansa, 
• Fundacja AVE.   

Działania LSW realizowane są na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – dzieci, młodzieży oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych wymagających 
wsparcia w pełnieniu swoich ról. Pracownicy socjalni współpracują z przedstawicielami 
Lokalnego Systemu Wsparcia w celu optymalnego dostosowania oferty dla rodzin objętych 
pomocą.  

W 2019 roku pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez 
Teatr Rampa, który w ramach programu rewitalizacji stał się miejscem integrującym 
wszystkie instytucje, organizacje i osoby działające na rzecz mieszkańców. W ramach 
cyklicznych comiesięcznych spotkań uczestnicy wymieniają się informacjami dotyczącymi 
działań/ wydarzeń na terenie Targówka i ustalają wspólne działania na nadchodzące miesiące. 
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6.3. Wsparcie dla zadłużonych   
 

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, zajmujące lokale 
mieszkalne, wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy, posiadające 
zadłużenie z tytułu korzystania z tego lokalu i będące w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, są informowane przez pracowników socjalnych o możliwości odpracowania 
w/w zadłużenia. Zgodnie z „Dzielnicowym programem odpracowania zaległości 
czynszowych”, przyjętego uchwałą Nr 3189/2014 Zarządu Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy z dnia 9 września 2014 r., osoby posiadające zadłużenie czynszowe, po 
spełnieniu wymogów określonych w w/w uchwale, mogą starać się o odpracowanie długu.  

W sytuacji zdiagnozowania zagrożenia eksmisją z powodu zadłużenia w opłatach za 
czynsz, pracownicy socjalni podejmowali różnego rodzaju działania motywacyjne 
i interwencyjne wobec podopiecznych. Przede wszystkim informowali zainteresowanych 
o możliwości zgłoszenia się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, w celu ustalenia 
zasad i sposobu odpracowania zaległości czynszowych.  

W 2019 r. z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób objętych pomocą Ośrodka. Część 
z klientów nie mogła skorzystać z tej możliwości z uwagi na zbyt małe, bądź zbyt duże 
zadłużenie, zły stan zdrowia, trudną sytuację rodzinną np. brak możliwości zapewnienia 
opieki nad dzieckiem, ciążę.    

Pracownicy socjalni kierowali również osoby zainteresowane rozwiązaniem problemu 
zadłużenia do Punktu Porad Obywatelskich w Dzielnicy Targówek, który działa w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Kuflewskiej 6, w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00. Osoby chętne do 
skorzystania z porad wpisują się na listę w dniu dyżuru doradcy BPO, która jest udostępniana 
tuż przed rozpoczęciem dyżuru poradniczego.  

W 2019 roku ogółem z porad w punkcie skorzystało 140 osób, z czego 97 to kobiety, 
a 43 - mężczyźni. Osobom tym udzielono 471 porad (wiele spraw wymagało kontynuacji 
i kilku, a nawet kilkunastu spotkań). 
 

Poniżej wykres przedstawiający wiek klientów punktu poradniczego na Targówku: 
 

 
         Źródło: opracowanie własne 

 
W 2019 r. z porad korzystały głównie osoby ze starszych grup wiekowych, 

tj. w przedziale 51-60 oraz 61-75 lat. Klienci w minionym roku zgłaszali przede wszystkim 
sprawy dotyczące zadłużeń. 



 53

Kategorie problemów zgłaszane w 2019 r. w punkcie poradniczym na Targówku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Źródło: opracowanie własne 
 
 

Zgłaszane sprawy w kategorii „zadłużenia” dotyczyły różnych rodzajów długów. 
Najwięcej osób było zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.  
 

Poniżej wykres przedstawiający problemy w kategorii „zadłużenia”:  
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Ogółem w 2019 roku w punkcie na Targówku odbywała się praca nad 25 wnioskami 
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: w 8 przypadkach sąd gospodarczy wyraził już zgodę 
na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z czego w 4 przypadkach umorzył długi bez ustalania 
planu spłaty wierzycieli, co jest dużym sukcesem; 9 wniosków jest już złożonych, ale jeszcze 
nie wyznaczono terminu posiedzenia sądu; trwa rozpoczęta w ubiegłym roku praca nad 
4 wnioskami. 

Wśród spraw zadłużeniowych wiele dotyczyło zadłużeń czynszowych. Pojawiły się 
także sprawy dotyczące umorzenia zadłużeń wynikających z alimentów wypłacanych przez 
Fundusz Alimentacyjny.  

Wśród spraw mieszkaniowych pojawiały się głównie dwie kategorie problemów: 
osoby zgłaszające problem braku mieszkania i oczekujące pomocy na etapie składania 
wniosku o przyznanie lokalu z zasobów miejskich oraz osoby zagrożone utratą lokalu lub 
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znajdujące się już w trakcie eksmisji. Porada zależy wówczas od etapu danej sprawy. 
Osobom, które utratą mieszkania są dopiero zagrożone można pomóc skuteczniej niż tym, 
które są już na etapie sprawy sądowej o eksmisję, gdyż w tym ostatnim przypadku pozostaje 
tylko staranie się o lokal socjalny. 

W ubiegłym roku udało się odroczyć licytację lokalu własnościowego jednego 
z klientów Punktu. Klient i jego żona byli osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, 
oboje byli także zadłużeni. Na skutek pism wysłanych do wierzycieli, komornik wydał 
postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji 
z nieruchomości.  
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7. Programy i projekty  
 
7.1.  Zaloguj i Pomagaj – Warszawa dla Seniora  
 

Od października 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w projekcie 
„Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla seniora – edycja druga”. Tym samym OPS kontynuował 
współpracę z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz 
Stowarzyszeniem Q-rozwojowi w pilotażowym projekcie na rzecz potrzebujących osób 
starszych.  

W projekcie uruchomiona została platforma internetowa, która była miejscem 
kontaktu wolontariuszy. Do zadań pracownika Ośrodka należy wprowadzanie na platformę 
informacji o potrzebujących osobach starszych, ustalanie spotkań i przeprowadzanie ankiet 
z wolontariuszami. Ośrodek podpisuje porozumienia o współpracy.  

W 2019 r. – w okresie październik – grudzień - Koordynator ds. Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych odbył 17 spotkań z kandydatami na Wolontariuszy. 

W dniu 24 października 2019 r. w Domu Dziennego Pobytu odbyło się spotkanie 
integracyjne Wolontariuszy z Seniorami. Uczestniczyło w nim 16 osób, w tym pięć par 
Wolontariusz – Senior oraz sześć Seniorek. Seniorzy i Wolontariusze zostali ugoszczeni przy 
pięknych, suto zastawionych stołach. Zgłosili się kolejni Seniorzy chętni do współpracy. 

9 grudnia 2019 r. podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 
Ośrodek Pomocy Społecznej odniósł kolejny sukces: w projekcie "Zaloguj i Pomagaj - 
Warszawa dla Seniora - II edycja" na 41 Wolontariuszy zgłaszających się w 8 Dzielnicach 
m.st. Warszawy, nasz Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisanych 14 porozumień. Pan 
Robert Kadej w imieniu Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Pana Tomasza 
Pactwy wręczył dyplomy podziękowania i uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz 
łączenia pokoleń w projekcie. 

Na dzień 31.12.2019 roku w ramach projektu funkcjonuje 15 par. Na rozpoczęcie 
współpracy oczekuje jeszcze 20 seniorów. Na styczeń 2020 r przewidziane są spotkania 
z trzema Seniorkami – Wolontariuszki przeszły pozytywną weryfikację. W styczniu 
zaplanowane jest także spotkanie z kolejną kandydatką na Wolontariuszkę.  

 

7.2. Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych 
w m.st. Warszawie  

W 2019 roku kontynuowany był projekt, do którego Ośrodek Pomocy Społecznej 
przystąpił w 2017 r., realizowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu 
m.st. Warszawy i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  
2014 –2020. Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 
40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu. Projekt 
skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, którzy są 
mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. Projekt rozpoczął się 
15.05.2017 r. i trwał do 14.05.2019 r. 
 W ramach projektu z usług skorzystało 15 osób. W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyło 
się spotkanie podsumowujące i prezentujące rezultaty projektu „Z@opiekowani - 
kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” w Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Kilka słów i życzenia świąteczne Seniorom i wszystkim 
zaangażowanym w sprawne i pełne sukcesów realizowanie projektu pracownikom jednostek 
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złożył wiceprezydent m.st. Warszawy Pan Paweł Rabiej. Wszystkie sukcesy i założenia 
nowego projektu mającego na celu ulepszenie systemu usług społecznych w stolicy 
przedstawił Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Pan Tomasz Pactwa. Osoby 
zaangażowane w realizację projektu otrzymały świąteczne ozdoby wykonane przez placówki 
świadczące różnorakie usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dyplomy 
z podziękowaniem za udział w projekcie. Krótką chwilę Seniorzy wraz z opiekunami spędzili 
na udzielaniu wywiadów „Telewizji Młodzieżowej”. Dzielnicę Targówek reprezentowała 
najliczniejsza grupa Seniorów, którzy mogli się poznać i wymienić swoje doświadczenia.  

Od 16 maja - osoby niesamodzielne zostały objęte pomocą w formie usług 
opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach trwałości projektu.  

 
 

7.3. Samodzielny w domu / samodzielny w środowisku 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 21 marca 2018 roku przystąpił do projektu 
realizowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.  

Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 
50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.   

Głównymi działaniami w projekcie były:  
- szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników i opracowanie ścieżki reintegracji, 
- usługi opiekuńcze dla 35 uczestników,  
- usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 uczestników. 

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2019 roku. Z pomocy w ramach 
projektu skorzystało 18 osób niesamodzielnych z Dzielnicy Targówek. W miejscu 
zamieszkania tych osób świadczone były usługi opiekuńcze przez Centrum Usług 
Społecznych „Społeczna Warszawa oraz Opiekunki z Domu Pomocy Społecznej „Leśny”- 
średnio 24 godziny usług opiekuńczych miesięcznie na jednego uczestnika projektu.  

Po zakończeniu projektu realizacja usług opiekuńczych jest kontynuowana przez 
Wykonawców zakontraktowanych przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna 
Warszawa”. 
 
 
7.4.   Punkt Informacyjny dla rodzin osób z otępieniem i chorobą Alzheimera  

 
Od kwietnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dla mieszkańców 

Dzielnicy Targówek Punkt Informacyjny dla rodzin osób z otępieniem i chorobą Alzheimera. 
W Punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów: psychologa, który udziela 
porad i konsultacji oraz pomocy w rozwiązywaniu trudności osobistych w opiece nad osobą 
chorą, starszego specjalisty pracy socjalnej - informacje na temat możliwości uzyskania 
pomocy dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera oraz ich rodzinom 
i opiekunom oraz instruktora kulturalno-oświatowego - informacje na temat sposobów 
uaktywniania osoby chorej. Choroba Alzheimera w największym stopniu doświadcza 
chorego, ale pośrednio wpływa także na całe jego otoczenie. Na rodzinie i bliskich osoby 
z chorobą Alzheimera spoczywa bowiem opieka nad nim. Jedną z podstawowych zasad 
opieki nad osobą z chorobą Alzheimera jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju. 

W ramach działalności Punktu Informacyjnego pracownicy Ośrodka bezpłatnie 
udzielają informacji o pomocy medycznej, socjalnej, dostępności placówek pomocowych 
i specjalistycznych. Służą również wsparciem dla rodzin i opiekunów osób z chorobami 
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otępiennymi, szczególnie z chorobą Alzhaimera. W 2019 r. udzielono 19 porad, z których 
skorzystało 25 osób. Przekazano informacje dotyczące placówek świadczących całodobową 
opiekę, codzienną pomoc w placówce typu dziennego, a także o sposobach pracy z osobą 
chorą i o konieczności podziału obowiązków pomiędzy innych członków rodziny. 5 osób 
skorzystało z usług asystenta osoby niesamodzielnej w ramach programu „Asystent Rodzin 
żyjących z demencją”, realizowanego przez Fundację Wsparcie. 5 osób korzystało z zajęć 
wspierających, realizowanych przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica – „Razem 
w Walce z Alzheimerem”. Możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez instytucje 
zewnętrzne w opiece nad osobą chorą na chorobę Alzheimera i inne otępienia powoduje 
dłuższą możliwość zajmowania się osobą chorą w środowisku. Zajęcia rehabilitacji ruchowej 
i manualnej wydłużają czas aktywności i samodzielności osoby wymagającej wsparcia. 
Dodatkowo opiekunom pozwala na realizowanie siebie zawodowo, co daje możliwość 
funkcjonować całej rodzinie poza systemem wsparcia finansowego pomocy społecznej. 
 
 
7.5. Projekt EFS „Targówek stawia na zmiany”  
 

W sierpniu 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją 
Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” rozpoczął realizację 
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zatrudnieniowej 
30 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 
ubóstwem, wykluczeniem lub wykluczonych społecznie na terenie dzielnicy Targówek do 
końca stycznia 2021 roku. Wartość projektu wynosi 419 625,74 zł, w tym wkład UE: 
335 625,14 zł. 

Realizacja projektu rozpoczęła się od diagnozy potrzeb uczestników projektu 
(30 osób). Działania dla każdej z osób biorących udział w projekcie zaplanowane zostały na 
podstawie ścieżki reintegracji stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 
predyspozycji i potrzeb. Z każdym uczestnikiem podpisany został kontrakt socjalny. 
W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z następujących działań: 

• praca socjalna, 
• poradnictwo psychologiczne, 
• poradnictwo prawne, 
• indywidualne konsultacje pedagogiczne, 
• indywidualny coaching motywacyjny, 
• warsztaty umiejętności wychowawczych, 
• warsztaty komunikacji interpersonalnej, 
• warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu, 
• warsztaty radzenia sobie ze stresem z elementami motywacji, zarządzania czasem oraz 

budżetem domowym, 
• doradztwo zawodowe, 
• konsultacje z trenerem pracy, 
• indywidualnie dopasowane kursy zawodowe.  

Wskaźnikiem wymaganym do osiągnięcia na zakończenie realizacji projektu jest 
podjęcie zatrudnienia przez 7 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.   
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VII.  PODSUMOWANIE  
 

Z pomocy Ośrodka w formie świadczeń pieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej 
skorzystało w 2019 r. – 6 445 osób – wskaźnik interwencji socjalnej stanowił 5,49 % (relacja 
liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci pracy socjalnej do ogólnej liczby 
mieszkańców Dzielnicy Targówek).   

Wyznaczone cele realizowane i wykonane zostały zgodnie z budżetem zadaniowym 
przyjętym na 2019 rok. Obejmowały one realizację świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) 
przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: przyznawanie 
i wypłacanie zasiłków, zapewnienie dożywiania dzieciom (opłacanie posiłków w szkole) 
i dorosłym (opłacanie posiłków w barze/catering), zapewnienie pomocy w formie usług 
opiekuńczych, specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz pracy socjalnej, w szczególności w formie: 
 

• zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny, rodzin wspierających oraz 
dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie i realizowanie 
projektów socjalnych dostosowanych do potrzeb rodzin z dziećmi, 

 
• pomocy dzieciom z rodzin niezaradnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, polegającej na wsparciu w formie edukacyjnej i wspierającej ich rozwój. 
Działania realizowane były w ramach dwóch programów pn. „Chatka Puchatka” 
 i „Świetlik”, 

 
• prowadzenia monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub 

tymczasowo umieszczonych poza rodziną, 
 

• rozwijanie projektów socjalnych skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, 

 
• realizacji projektu współfinansowanego z EFS pod nazwą „Targówek stawia na 

zmiany”, 
 

• działań o charakterze inicjującym, aktywizującym, integracyjnym oraz edukacyjnym 
na rzecz społeczności lokalnej w ramach programu „Organizowania Społeczności 
Lokalnej”, 

 
• współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych. 
 
W roku 2020 Ośrodek będzie nadal kontynuował działania, mające na celu ułatwienie 

dostępu do aktywnych form integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Zamierzenia te będą realizowane poprzez stosowanie różnorodnych 
instrumentów pomocy finansowej i pracy socjalnej w szczególności: 

 
• podejmowanie działań służących aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej 

i zdrowotnej osób marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 

• dalszy rozwój form wsparcia i instrumentów w pracy socjalnej poprzez podjęcie 
działań w kierunku rozszerzenia modelu „rozdzielenia pracy socjalnej od prowadzenia 
postępowań administracyjnych”, tj. realizacji postępowań administracyjnych 
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w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń pomocy społecznej oraz prowadzenia 
wyłącznie pracy socjalnej, 

  
• kontynuowanie działań rozwijających lokalny system pomocy rodzinie w oparciu  

o  współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, 
 

• pozyskiwanie rodzin wspierających oraz organizacja spotkań edukacyjnych na temat 
form wsparcia rodzin z dziećmi,  

  
• prowadzenie/ organizowanie specjalistycznej pomocy oraz grupowej formy pracy 

z rodziną,  
 

• rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, ukierunkowanej na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym. Zauważalne jest 
narastanie problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi osób, które nie chcą 
się leczyć, wychodzić poza obręb swojego zamieszkania, 

 
• poszerzanie współpracy z partnerami, m.in. w obszarze wspierania rodziny, pomocy 

osobom w wieku senioralnym, pomocy osobom bezdomnym, wsparcia osób 
niepełnosprawnych, aktywizowania  bezrobotnych, 

 
• dalsze inicjowanie działań metodą środowiskową- organizowania społeczności 

lokalnej, angażujących przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym mieszkańców, 
instytucji, organizacji i biznesu w ramach sieci współpracy partnerskiej w celu 
wspierania rozwoju danej społeczności i jej zdolności do rozwiązywania problemów, 
tworzenia środowiska zmiany i budowania potencjałów zarówno grup, jak i całej 
społeczności, dla polepszenia jakości życia,  

 
• podnoszenie jakości usług kierowanych do różnych grup społecznych, rozszerzenie 

i dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych 
z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi pracy, 

 
• podnoszenie kompetencji pracowników i rozwój metodyki pracy poprzez zapewnienie 
środków finansowych na warsztaty i szkolenia oraz wdrożenie na większą skalę 
różnych  form wsparcia (np. superwizji pracy socjalnej), 
 

• rozszerzenie oferty dla seniorów - planowane jest otwarcie Domu Dziennego Pobytu 
dla 30 Seniorów zamieszkujących Targówek Mieszkaniowy i Zacisze,  
 

• rozwijanie projektów socjalnych skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych, 
chorych na chorobę Alzheimera i inne otępienia, 
 

• realizacji projektów socjalnych mających na celu integrację międzypokoleniową 
seniorów i dzieci, 

 
• kontynuację realizacji projektu partnerskiego z Fundacją Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" pn. "Targówek stawia na zmiany". 
Czas trwania projektu: od 01.08.2019 r. do 31.01.2021 r. Projekt ma na celu 
zwiększenie aktywności społeczno-zatrudnieniowej wśród 30 uczestników projektu. 


