UCHWAŁA NR XLl/139/2021
RADY DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 10 marca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy za 2020 rok

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) i § 6 ust. 1 pkt 5 lit. d oraz§ 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy
Targówek stanowiącego Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Radym. st. Warszawy z dnia
14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 ze zm. z 2019 r. poz. 13139) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego

Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego

Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLl/139/2021
Rady Dzielnicy Targówek Miasta stołecznego Warszawy
z 10 marca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy za 2020 rok

Zgodnie z§ 16 pkt. 1 i 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
stanowiącego załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Radym.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia
2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 15 maja 2008 r, Nr 74 poz. 2706 ze zm.), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej składa
Radzie m.st. Warszawy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka po zaopiniowaniu przez Radę
Dzielnicy.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

M~

Załącznik
do Uchwały Nr XLl/139/2021
Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
z 10 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ZA 2020 ROK
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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 2020 r. Dzielnicę Targówek zamieszkiwało 116 480 osób
zameldowanych na pobyt stały oraz 2 679 osób zameldowanych na pobyt czasowy, łącznie 119 159
osób.

GRUPY

Liczba mieszkańców wg

Liczba mieszkańców wg

stanu na 31.12.2020

stanu na 31.12.2020

zameldowani na pobyt stały

zameldowani na pobyt
czasowy

Ogólna liczba mieszkańców
116 480

2 679

osoby w wieku produkcyjnym

64487

2145

osoby w wieku do 18 r. życia

21950

432

osoby w wieku poprodukcyjnym

30043

102

KOBIETY

63 696

1302

MĘŻCZYŹNI

52 784

1377

w tym:

w tym:

Źródło: dane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
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Dynamikę zmian przedstawia poniższe zestawienie:
Grupa wiekowa
2018 r.

2019 r.

2020 r.

117 115

117 316

116 480

65195

65184

64 487

(55,67%)

(55,56%)

(55,36%)

21646

21832

21950

(18,48%)

(18,61%)

(18,84%)

30 274

30 300

30 043

(25,85%)

(25,83%)

(25,80%)

(osoby zameldowane na pobyt stały)
Ogólna liczba mieszkańców
w tym:
osoby w wieku produkcyjnym

osoby do 18 r. życia

osoby w wieku poprodukcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Delegatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Struktura demograficzna w 2020 r. wg wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego przedstawia się
następująco:
Struktura demograficzna Dzielnicy Targówek w latach 2018-2020

70000 -

65195

65184

64487

60000 50000 40000
30000
20000
10000

2018
osoby w wieku produkcyjnym

2019
osoby do 18 r. życia

Źródło: opracowanie własne
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2020
osoby w wieku poprodukcyjnym

Z zestawienia danych wynika, iż liczba osób w wieku produkcyjnym na przestrzeni ostatnich trzech lat
nieznacznie aczkolwiek sukcesywnie maleje. Zmniejszyła się również liczba osób w wieku
poprodukcyjnym w roku 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego.

li. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK
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.
Misją Ośrodka jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców Dzielnicy Targówek,
zapewniającego godne warunki do życia, dążenie do integracji społecznej oraz skuteczne
przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. Ośrodek kieruje się kodeksem etyki
zawodowej i buduje wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.
Ośrodek działa, w szczególności na podstawie:
•

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.);

•

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517);

•

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

•

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.);

•

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);

•

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020
r. poz. 1409, z późn. zm.);

•

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

•

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

•

ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
z późn. zm.);

•

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821,
z późn. zm.)

•

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1297);
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•

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.
2407);

•

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1329);

•

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn,. zm.)

•

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

•

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057);

•

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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (DZ.U.UE.L.2016.119.1);

•

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn, zm.).

Zakres działania Ośrodka określa statut nadany Uchwałą Nr XXIX/918/2008 Radym.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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Ili. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1.

Komórki organizacyjne OPS

I

DYREKTOR

I

i
I

Z-CA DYREKTORA

~ Dział Wsparcia Rodziny

Zespół Pomocy

1--+ Specjalistycznej

------.
~

,------

,,

◄--

Dział Kadr
i Administracji

Zespół
Finansowo-Księgowy
Zespół Aktywności Zawodowej
i Społecznej

Zespół Wsparcia ds. osób
starszych

Zespół Wsparcia ds.

I

◄--

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

~

◄- - -

Przeciwdziałania Przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr 2:

-•
Samodzielne stanowiska pracy

◄---

◄--

-•

~

Główny Księgowy

i

◄- - -

i z niepełnosprawnością

-----

,.

- Dział Pomocy Środowiskowej
- Dział Pomocy Środowiskowej i Usługowej
- Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz

◄- - I
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~~

2. Kadra Ośrodka
Stan na 31.12.2020 r.
Liczba osób

Liczba

zatrudnionych

etatów

3

3,00

65

64,00

11

9,00

15

14,25

- Dom Dziennego Pobytu

8

7,25

Zespół Finansowo-Księgowy

6

5,60

Dział Kadr i Administracji

9

8,50

Samodzielne stanowiska pracy

1

0,75

RAZEM

118

112,35

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

DYREKCJA
(Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Gł. Księgowy)
Filia Nr 1 i Filia Nr 2
w tym: kierownicy Filii, kierownicy Działów, pracownicy socjalni,
radca prawny, pracownicy Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz
Dział Wsparcia Rodziny

ZESPOŁY:
- Pomocy Specjalistycznej
- Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy
Zespół Wsparcia ds. osób starszych i z niepełnosprawnością
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IV.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU za 2020 r.

PLAN

WYKONANIE

Wskaźnik%

184 512

147 978,91

80,20%

21009122

20 895 716,56

99,46%

zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia
zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych
ubezpieczeniem społecznym oraz osób
6 172 145
pobierających niektóre świadczenia z pomocy
społecznej

6 155 599,08

99,73%

dożywianie

1570 400

1570 400,00

100,00%

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

251402

215 336,36

85,65%

pomoc dla cudzoziemców

22 977

22 977,00

100,00%

obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej

11 794 388

11 748 002,79

99,61%

działania epidemiczne

71

70 992,08

99,99%

zapewnienie opieki osobom przebywającym
i dochodzącym w jednostkach pomocy

523 144

519 087,36

99,22%

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

356 858

351642,60

98,54%

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz
zaspokojenia potrzeb życiowych osób i rodzin

246 808

241679,29

97,92%

ooo

151 991,34

99,99%

ZADANIE

EDUKACJA - pomoc materialna dla uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków
szkolnych

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

w tym:

ooo

w tym:
program „Wspieraj Seniora"

152

udział w realizacji programu unijnego
,,Opiekuńcza Warszawa"

1450

1446,84

99,78%

WYDATKI MAJĄTKOWE

113 600

113 600,00

100,00%

BUDŻET ŁĄCZNIE

21307 234

21157 295,47

99,30 %

Szczegółowy budżet stanowi załącznik do sprawozdania.
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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 2020 r. ogółem z pomocy skorzystało 8 276 osób, tj. 4 278 rodzin, w tym:
- wyłącznie w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 3 223 osoby, tj. 2 115 rodzin,
- w formie pracy socjalnej wsparciem objęto 5 053 osoby, tj. 2 163 rodziny.
W 2020 r. pracownicy socjalni przyjęli i rozpatrzyli 12 626 wniosków o przyznanie pomocy. W wyniku
wszczętych postępowań wydano 14 304 decyzje administracyjne.
1.

Struktura świadczeniobiorców

Rodziny/osoby korzystające z pomocy w formie świadczeń
2018 r.

Typy rodzin

Liczba

Liczba osób

Liczba

Liczba osób

Liczba

Liczba

rodzin

w

rodzin

w

rodzin

osób w

rodzinach

rodzinach
Jednoosobowe
gospodarstwa domowe
Rodziny z dziećmi

2020 r.

2019 r.

rodzinach

1202

1202

1042

1042

982

982

559

1410

626

1593

441

1073

471

962

347

537

472

948

Inne (m.in. kilkuosobowe
gosp. domowe; rodziny
emerytów i rencistów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu POMOST
Najliczniejszą grupą objętą wsparciem w roku sprawozdawczym są jednoosobowe gospodarstwa
domowe. Stanowią bowiem 37,29 % ogółu osób korzystających z pomocy w formie świadczeń.
2.

Powody przyznania pomocy

Poniższa tabela przedstawia zdiagnozowane w roku 2020 r. dominujące trudności rodzin/osób,
uzasadniające przyznanie pomocy.
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Liczba

Liczba osób

rodzin

w rodzinach

długotrwała choroba

1192

1632

ubóstwo

981

1443

niepełnosprawność

782

1104

bezrobocie

354

682

280

746

alkoholizm

110

141

potrzeba ochrony macierzyństwa

69

268

Powód przyznania pomocy

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS-03
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■ długotrwała choroba

■ ubóstwo

■ niepełnosprawność
■ bezrobocie
■ bezradność w sprawach opiekuńczo

- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

■ alkoholizm
■ potrzeba ochrony macierzyństwa
Źródło: opracowanie własne
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej były trzy przesłanki: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo,
rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje
na granicy „minimum egzystencji" określonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych.
Najliczniejszą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2020 roku, stanowiły rodziny osób
długotrwale lub ciężko chorych i była to grupa 1192 rodzin, tj. 56,36 % ogółu rodzin. Kolejną dużą
grupę stanowiły rodziny osób dotkniętych ubóstwem - 981 rodzin, tj. 46,38 % ogółu rodzin, rodziny
osób z niepełnosprawnościami - 782 rodziny, tj. 36,97 % ogółu rodzin, rodziny osób dotkniętych
bezradnością opiekuńczo-wychowawczą - 280, tj. 13,24 % ogółu rodzin.
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.
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 2018, 2019 i 2020

świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane

pomoc udzielona w postaci

w ramach zadań własnych i zleconych

pracy socjalnej -ogółem

liczba rodzin

liczba rodzin

liczba osób w rodzinie

rok

liczba osób
w rodzinie

2018

2 072

3 414

3 775

6 527

2019

1955

3 112

3 824

6 445

2020

2 115

3 223

4 278

8 276

Wskaźnik interwencji socjalnej wynosił: w 2018 r. - 5,57 %, w 2019 r. - 5,49 %, w 2020 r. - 7,11%.
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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.
Pomoc w formie zasiłków stałych i okresowych

Liczba osób,
Rodzaj pomocy

którym przyznano

Wartość
Średnia wartość

decyzją

Liczba

świadczenie

świadczeń

Zasiłek stały

552

5 759

3 084133,69

535,53

Zasiłek okresowy

354

1938

697 520,90

349,01
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świadczeń

świadczenia

Pomoc w formie zasiłków celowych

Cel udzielonej pomocy

Średnia
Liczba
Liczba
wartość
świadczeń świadczeniobiorców
świadczenia

Kwota
świadczeń

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb
w tym:
- niezbędne naprawy (hydraulika,
wymiana zamków do drzwi)
- dopłata do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego
- dopłaty do zakupu: okularów, protez
zębowych, śr. opatrunkowych

38 611,85
3

3

133,33

400,00

13

11

381,45

4 958,85

32

27

397,50

12 720,00

- bilety miesięczne; jednorazowe

13

10

138,46

1800,00

- środki higieny osobistej

173

118

106,00

18 338,00

5

5

59,00

295,00

1

1

100,00

100,00

1238

420

248,50

307 643,00

603

193

236,00

142 308,00

540

312

278,50

150 390,00

1846

445

261,00

481806,00

154

132

400,00

61600,00

9

6

692,00

6 228,00

52

49

863,00

44 876,00

38

28

541,00

20 558,00

2634

430

173,00

455 682,00

932

442

310,00

288 920,00

32

32

2618,27

83 784,69

- zasiłek na wyrobienie dokumentów
- wstępne badania lekarskie
specjalistyczne (np. kierowca, kucharka)
- koszty leczenia
- opłata czynszu
- zakup odzieży
- opłata za energię elektryczną i gaz
- zakup sprzętu gospodarstwa
domowego i pościeli
- opłata turnusu rehabilitacyjnego
- zakup opału
- remont mieszkania
- program osłonowy dla osób, na koszty
utrzymania lokalu mieszkalnego
- inne (dezynsekcja, zakupy: drzwi,
sanitariaty, biurko, butla gazowa, piecyk
gazowy, opłata internetu do nauki
zdalnej, środki czystości, art.
pielęgnacyjne, podkłady urologiczne)
sprawienie pogrzebu
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Wartość przyznanych w 2020 r. zasiłków celowych łącznie wynosiła 1 998 622,85 zł dla 1 614
świadczeniobiorców.
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;
liczba osób, którym

wartość

przyznano świadczenie

świadczeń

307

146 544

100

304 406

Zasiłki na zakup żywności

585

581

Paczki

150
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Rodzaj pomocy

Posiłek dla dzieci (obiady w szkole, żywienie

w żłobkach, przedszkolach)
Posiłek dla dorosłych

obiady

oso

ooo

oso ooo

RAZEM

1

w tym: dotacja z budżetu państwa

630

ooo

Pozostałe żywienie

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

wartość

przyznano świadczenie

świadczeń

75

49 482

184

389 098

Zasiłki celowe specjalne na zakup żywności

95

61020

Paczki

178

20 800

Rodzaj pomocy

Posiłek dla dzieci (obiady w szkole)
Posiłek dla dorosłych

obiady

RAZEM

520 400

Łącznie z pomocy w formie posiłków skorzystało: 375 dzieci i 282 osoby dorosłe.
3.3.

Zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu
mieszkalnego

W sytuacji rosnących kosztów utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego i zagrożenia z tego powodu
zubożeniem został wdrożony Program Pomoc osłonowa. Wsparcie w formie zasiłku celowego
przeznaczone było dla osób samotnych o niskich dochodach w szczególności, które osiągnęły wiek
emerytalny lub są osobami niepełnosprawnymi i utrzymują się wyłącznie z renty lub emerytury.
Pomoc osłonowa zgodnie z Uchwałą Radym.st. Warszawy nr XXIV/677/2019 z dnia 12 grudnia
2019 r. przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód netto nie przekracza
250% kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty 1752,50 zł.
Świadczenie przyznane na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego nie
może być niższe niż 50 % miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W okresie trwania Programu Pomoc osłonowa od marca do grudnia 2020 r. z pomocy skorzystało
430 osób. Wartość przyznanych zasiłków celowych łącznie wyniosła 455 682,00 zł.
4.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie
własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r
ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ośrodek Pomocy Społecznej od września 2020 r. rozpatruje
wnioski, wydaje decyzje administracyjne oraz rozlicza stypendia i zasiłki szkolne. Zgodnie z przepisami
oświatowymi, celem jest finansowanie w ramach stypendiów szkolnych wydatków ściśle związanych
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z procesem edukacyjnym. Dzięki wprowadzeniu nowego modelu przyznawania świadczeń, wsparcie
trafia do najbardziej potrzebujących.
Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód nie przekracza kwoty 528 zł
(nie wlicza się m.in. 500+). Wniosek należało wysłać pocztą lub złożyć do 15 września w ośrodku
pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Zgodnie z obwiązującym art. 90n ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wnioskodawcą może być rodzic lub pełnoletni uczeń.
Stypendium szkolne jest najważniejszym świadczeniem, jakie może otrzymać uczeń z rodziny
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium szkolne to wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące
pokryciem wydatków na:
•

zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu,

•

zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur,
encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce,

•

zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji
miejskiej,

•

pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych
poza szkołą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. przyznał 194 stypendia szkolne, w tym 38 stypendiów
w wysokości 186 zł miesięcznie oraz 156 stypendiów w wysokości 248 zł miesięcznie.

Liczba złożonych wniosków

Liczba przyznanych stypendiów

Liczba odmów przyznania

o przyznanie stypendium

stypendium (z uwagi na

szkolnego

przekroczone kryterium
dochodowe)

209

194

15

19

Formy udzielonego stypendium szkolnego

Wydatkowana
kwota na zakup
komputerów
stacjonarnych/I
aptopów/tablet
ów- ogółem

Wydatkowana kwota
na zakup
podręczników, lektur,
encyklopedii i innych
książek pomocniczych
w realizacji procesu
dydaktycznego ogółem

Wydatkowana
kwota na zakup
biletów
miesięcznych lub
kwartalnych
uprawniających do
korzysta n i a
z komunikacji
miejskiej - ogółem

Wydatkowana
kwota na
całkowite lub
częściowe
pokrycie kosztów
udziału
w zajęciach
edukacyjnych ogółem

Wydatkowana
kwota stypendium
szkolnego
w formie
finansowej np. dla
cudzoziemców
z Ośrodka dla
Uchodźców
i dzieci w
placówkach
opiekuńczowychowawczych

82 739,05

14 981,36

1213

13 624,5

35 421

Zasiłek szkolny

Uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego, przysługuje zasiłek szkolny. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi do 620 zł. Wniosek należy
złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń zamieszkuje. Zasiłek może zostać
wykorzystany na wydatki podobne do tych, które dotyczą stypendium szkolnego.
W okresie od września do grudnia 2020 r. wpłynęły 4 wnioski o zasiłek szkolny, przyznano 2 zasiłki
szkolne w kwocie 620 zł na łączną kwotę 1240 zł.
5.

Praca socjalna

Ustawa o pomocy społecznej definiuje pracę socjalną jako interdyscyplinarną działalność zawodową,
mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi.
Praca socjalna ma na celu wdrożenie rozwiązań społecznych jak i pomoc indywidualną, która
umożliwia przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego zaspokajania swoich
potrzeb. Praca socjalna to zbiór działań, których główną zasadą jest wspomaganie prowadzące do
podniesienia jakości życia, uzyskania efektywnego 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.
W 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek kontynuowano pracę w nurcie
rozdzielenia działań dotyczących pracy socjalnej i postępowań administracyjnych.
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We współpracy z klientem pracownicy socjalni nakreślają diagnozę jego sytuacji życiowej. Dalej
starają się wspólnie określić obszary problemowe jego funkcjonowania, określić przyczyny ich
występowania, a następnie pomóc w nakreśleniu planu działania zmierzającego do zniwelowania
problemu. Praca socjalna to ciągłe wzmacnianie klienta w realizacji założonego planu rozwiązania
sytuacji problemowej. Wymaga ona racjonalnej oceny możliwości osoby lub rodziny, pozwalającej na
rozwiązanie danego problemu (jest to tzw. ustalenie „mocnych" stron klienta), określenia ograniczeń
(np. psychologicznych) lub barier w środowisku, powodujących utrudnienia bądź niemożność
rozwiązywania powstałej sytuacji.
Praca socjalna realizowana jest w szczególności poprzez:
- 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,
- współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności
w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności: łagodzenie skutków wykluczenia
i rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
W 2020 r. pracownicy socjalni podejmowali w ramach pracy socjalnej działania, w szczególności,
w zakresie:
asystowania we wspólnym załatwianiu spraw urzędowych, wzmacniając podmiotowość
klientów i ułatwiając nabywanie nowych umiejętności i kompetencji;
kompletowania oraz pomocy w złożeniu wniosków do WZL w celu regulacji sytuacji prawnej
lokalu;
występowania do Sądu z wnioskami o leczenie wbrew woli, o umieszczenie w OPS wbrew
woli, monitorowanie i dalsze procedowanie toczących się spraw;
wydawania opinii do żłobka;
wydawania opinii do Fundacji, Stowarzyszeń, TBS;
pomocy dla rodzin cudzoziemców w kwestii ubiegania się o lokal z zasobów Miasta w ramach
konkursu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;
kompletowania oraz wnioskowania o pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży ETEZJA;
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kompletowania oraz pomocy w złożeniu wniosku o „500+ świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji";
kompletowania oraz pomocy w złożeniu wniosku o emeryturę, rentę po zmarłym
rodzicu/opiekunie;
pomocy w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności;
udzielania poradnictwa z zakresu przysługujących świadczeń i uprawnień (świadczenia
rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ustalanie stopnia niepełnosprawności, dodatki
mieszkaniowe, ulgi i uprawnienia dla seniorów itp.);
podejmowania działań interwencyjnych w przypadku zgłoszenia trudności w funkcjonowaniu
osób i rodzin;
pomocy rodzinom zagrożonym przemocą w rodzinie oraz objętych procedurą Niebieskiej
Karty;
pomocy rodzinom dotkniętym długotrwałym bezrobociem;
współpracy ze służbami publicznymi i mundurowymi, organizacjami państwowymi
i pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.
Praca socjalna może być prowadzona m.in. w oparciu o tzw. kontrakt socjalny, który jest sposobem
określania współdziałania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w celu wzmocnienia
aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kontrakt taki jest zawierany i realizowany przez pracownika socjalnego oraz osobę (lub osoby
z rodziny) deklarującą wolę udziału w przezwyciężaniu własnych trudności i zawiera: diagnozę
sytuacji, cele wspólnej pracy oraz działania, które mają w konsekwencji doprowadzić do osiągnięcia
założonych wspólnie efektów. Ideą kontraktu socjalnego jest motywowanie obu stron umowy do
podejmowania wspólnych, celowych, planowanych i usystematyzowanych działań na rzecz poprawy
sytuacji życiowej klienta pomocy społecznej. W 2020 roku kontynuowano pracę socjalną w oparciu
o to narzędzie w ramach, którego zawarto 227 kontraktów socjalnych, którymi objęto 267 osób.
Obecny charakter pracy socjalnej umożliwia wieloaspektowe działania w odniesieniu do klienta
pomocy społecznej, co przyczynia się do wzrostu szans na usamodzielnienie zawodowe,
ekonomiczne, społeczne.
5.1. działania pracowników socjalnych

W 2020 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,
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pośredniczenia w sprawach dotyczących wyjaśniania sytuacji klientów, kierowania do organizacji
i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej, współpraca ze szkołami, instytucjami i innymi
placówkami, - 2 333 osoby,
• przeprowadzania wywiadów środowiskowych dotyczących rodzin zobowiązanych do alimentacji
(art.103 ustawy o pomocy społecznej) - 280,
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, o których mowa w art.107 ust. la dotyczących
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 500+ - 108,
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy
społecznej - 71,
• kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w OPS - 45,
• postępowania w sprawach, dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,
określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
-352,
• współpraca z Policją, Sądem, Prokuraturą - 878.
Współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz klientów Ośrodka

W 2020 r. pracownicy Ośrodka współpracowali na rzecz klientów m.in. z następującymi instytucjami:
Sądami, Policją, Strażą Miejską, 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, 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, Centrum Praw Kobiet,
Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości, Stowarzyszeniem Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża,
Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych.
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 oraz Podprogramu 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nawiązano
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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 zakresie pomocy osobom, znajdującym się w kryzysie psychicznym, Ośrodek kierował 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.
Pozytywną stroną podejmowanej współpracy z instytucjami lub organizacjami pozarządowymi są:
sprawny i właściwy przepływ informacji, wzrost kompetencji pracowników oraz znajomości zadań
realizowanych przez inne instytucje, szybkość reakcji, konsekwencja i skuteczność w działaniu, bliskie
sąsiedztwo współpracujących instytucji, określenie wspólnych celów działań, sprawniejsze
załatwianie spraw, integracja działań pomocowych na rzecz rozwiązania konkretnego problemu,
zwiększenie skuteczności pomocy, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami.
5.2.

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 2020 r. realizowane były następujące projekty socjalne:
Projekty skierowane do seniorów

Założeniem powstania grupy wsparcia dla osób starszych 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 2020 r. spotkania grupy wsparcia dla osób starszych, która na wniosek uczestników zmieniła
nazwę na: ,,Kolorowa Jesień" kontynuowane były jedynie do lutego z uwagi na stan pandemii. W tym
okresie odbyty się cztery spotkania, w tym jedno poświęcone bezpieczeństwu prowadzone wspólnie
z funkcjonariuszami Policji. W pozostałych miesiącach pracownicy pozostawali w kontakcie
telefonicznym, który byt równie ważny dla Seniorów. W październiku z okazji Dnia Seniora uczestnicy
grupy mieli okazję spotkać się w Parku Bródnowskim na zabawie tanecznej, a następnie na wspólnej
pizzy. W grudniu Seniorzy otrzymali paczki z produktami świątecznymi. Uczestnicy grupy są bardzo
zainteresowani powrotem do tradycyjnych spotkań. 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. Od 10 lat uczestnicy
grupy korzystają z różnego rodzaju zajęć artystyczno-manualnych oraz organizowanych wycieczek.
W 2020 r. w związku z zagrożeniem pandemicznym grupa spotykała się do marca 2020 r. Z uwagi na
obostrzenia, uczestnicy mieli możliwość kontaktu, w zależności od potrzeb: telefonicznego, drogą
mailową bądź osobistego z zachowaniem reżimu sanitarnego. W październiku 2020 r. na terenie
Parku Bródnowskiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Podczas spotkania na świeżym
powietrzu uczestnicy mieli możliwość wspólnej zabawy (z zachowaniem wymogów sanitarnych).
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnikom grupy złożono życzenia oraz przekazano drobne
upominki. Kontakt z seniorami (nawet telefoniczny) korzystnie wpływa na ich rozwój emocjonalny
i sprawia, że czują się potrzebni i „zaopiekowani".
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 oraz 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 dają seniorom możliwość podzielenia się
umiejętnościami i ciekawymi rozwiązaniami, a dzieciom na zbliżenie się do tej grupy wiekowej.
Interakcje międzypokoleniowe umożliwiają dokonywanie zmian w społecznej tożsamości dzieci
i seniorów.
Projekty skierowane do rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością

Założeniem Grupy Samopomocy dla opiekunów 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.
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W 2020 r. w spotkaniach grupy uczestniczyły 22 kobiety, które wychowują łącznie 41 dzieci, w tym
18 z niepełnosprawnościami.
W okresie od stycznia do marca 2020 r. odbyło się 11 spotkań oraz w okresie letnim 2 spotkania
w Parku Bródnowskim. W związku ze stanem pandemii spotkania grupy zostały czasowo zawieszone.
W okresie od marca do grudnia grupa porozumiewała się ze sobą na wspólnej platformie
społecznościowej Messenger. Uczestniczki grupy utrzymywały też kontakt z koordynatorem grupy ze
strony Ośrodka
W grudniu 2020 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia z zachowaniem reżimu sanitarnego,
uczestniczkom grupy zostały wręczone drobne upominki i złożone życzenia.
,,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.
Z uwagi na pandemię koronawirusa projekt od marca 2020 r. nie mógł być realizowany. Z powodu
obostrzeń sanitarnych pracownicy socjalni OPS nie mieli możliwości pełnić swoich dyżurów
w wyznaczonych wcześniej pokojach czy gabinetach lekarskich.
Spotkania z planszówkami
W 2020 r. w ramach kontynuacji projektu socjalnego (projekt realizowany od 2019 r.) realizowanego
przez dwóch pracowników socjalnych Filii nr 2 Ośrodka we współpracy ze Stowarzyszeniem
Samopomocy BURSA im. H. Ch. Kofoed ul. Lniana 1 w Warszawie, odbyły się dwa spotkania
z planszówkami. Podczas powyższych spotkań pracownicy socjalni, osoby bezdomne (mieszkańcy
schroniska) oraz pracownicy schroniska mieli możliwość spędzić wspólnie czas w innej formie - grając
w gry planszowe takie jak: chińczyk, szachy, warcaby, jenga. Mieszkańcy schroniska podczas spotkań
mieli możliwość zapoznać się z inną formą spędzania czasu wolnego, zintegrować się, ,,oderwać" od
problemów, z którymi borykają się każdego dnia.
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Program „Szkoła dla rodziców"

W okresie sprawozdawczym organizowane były w formie on-line 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 promowanie idei świadomego
rodzicielstwa. W 2020 roku przeprowadzono 1 cykl zajęć (10 spotkań), w których uczestniczyło
7 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.
5.3. organizowanie i koordynacja wolontariatu

Klub Wolontariatu działa w Ośrodku od 2004 r. W roku sprawozdawczym pomoc wolontariuszy była
świadczona w formie „pogotowia lekcyjnego", w ramach którego prowadzono zajęcia mające na celu
uzupełnienie wiedzy i wyrównanie braków. Obie Filie Ośrodka współpracowały w tym zakresie
z 25 wolontariuszami, którzy udzielili pomocy 27 osobom. Sytuacja epidemiologiczna, która wystąpiła
w całym kraju uniemożliwiła od marca 2020 r. dalsze realizowanie programu.
W dniu 6 lutego 2020 r. w Pizzerii Da grasso, odbyło się spotkanie integracyjne dla wolontariuszy.
W spotkaniu wzięło udział 15 wolontariuszy oraz trzech koordynatorów wolontariatu. Uczestnicy
mieli możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń z codziennej pracy oraz spędzenia
czasu w miłej atmosferze.
W dniu 5 grudnia 2020 r. odbył się XII Dzielnicowy Dzień Wolontariusza. Z uwagi na stan pandemii,
wydarzenie miało formę spotkania on-line. Uroczystość zorganizowana była przez Burmistrza
Dzielnicy Targówek, Zespół Szkół nr 11 im. Piotra Wysockiego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Targówek. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Aby samemu stać się lepszym, nie musisz
czekać na lepszy świat". Dla wyróżnionych wolontariuszy zostały przygotowane drobne upominki
oraz dyplomy Został również nagrany i rozpropagowany w sieci krótki spot, w którym Burmistrz
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Pani Małgorzata Kwiatkowska wspólnie z uczniami Zespołu
Szkól im. Piotra Wysockiego w Warszawie, złożyli podziękowania wszystkim wolontariuszom
pracującym na rzecz mieszkańców Dzielnicy Targówek.
Koordynatorzy Wolontariatu uczestniczyli ponadto w Warszawskich Targach Wolontariatu, które
odbyły się na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Wśród
proponowanych działań była praca w pogotowiu lekcyjnym, wsparcie seniorów oraz udział
w wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców Dzielnicy. Oferta cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród osób uczestniczących w Targach.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej propagują idę wolontariatu wśród mieszkańców Dzielnicy.
Pracę w charakterze wolontariuszy podejmują osoby w wieku szkolnym, seniorzy oraz osoby aktywne
zawodowo. Wolontariusze pełni zaangażowania niosą pomoc innym, nie oczekując gratyfikacji
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finansowej, wynagrodzenie stanowi tu uśmiech drugiego człowieka, jego wdzięczność. Praca
w wolontariacie to również inwestycja w samego siebie, rozwój osobisty, możliwość odkrywania
swoich talentów, nauka pracy w grupie, zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w życiu i na
rynku pracy, co jest szczególnie cenione przez młodych wolontariuszy.
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 2020 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 rodziny 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 pracą socjalną objęto 86 rodzin ze względu na występujące problemy
opiekuńczo-wychowawcze w tym:
•

54 rodzin dotyczyło dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

•

8 rodzin dotyczyło dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych
i zawodowych,

•

z 12 rodzinami spokrewnionymi została nawiązana współpraca z uwagi na urlopowanie
małoletnich dzieci z pieczy zastępczej na okres dni wolnych od nauki i świąt,

•

w 12 rodzinach pracownik socjalny podejmował czynności wyjaśnienia sytuacji prawnej
małoletnich dzieci na wniosek PCPR i WCPR.
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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. Pracownicy socjalni realizują działania na rzecz rodzin w oparciu o kontrakt socjalny lub
umowę współpracy, wskazują osobie/rodzinie kierunki działań, mobilizując do zmiany i przejęcia
odpowiedzialności za dokonywane wybory życiowe oraz własnej aktywności.
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 lub umowa
współpracy i ewaluacja działań.
W 2020 roku 54 rodziny, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej podjęło regularną współpracę
z pracownikami Działu 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 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 placówki specjalistycznej dla dzieci, przekazania danych
kontaktowych do placówek, do poradni specjalistycznych, stowarzyszeń, fundacji świadczących
pomoc psychologiczno -pedagogiczną oraz kierowanie na warsztaty umiejętności
wychowawczych;

•

rozwiązania problemów dotyczących uzależnień - pomoc w zapisaniu osoby na terapię leczenia
uzależnień, spisanie kontraktu socjalnego lub umowy współpracy oraz monitorowanie
uczestnictwa w terapii.

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni zawarli 27 kontraktów socjalnych i 21 umów
o współpracy, ponadto uczestniczyli w 71 zespołach zorganizowanych przez placówki opiekuńczo
wychowawcze, utrzymywali stałą współpracę z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych,
placówkami rodzinnymi i placówkami katolickimi.
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W 2020 roku pracownicy DWR sporządzili 119 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 24 dzieci,
z tego: 7 dzieci poniżej 10 r.ż., z uwagi na: problemy opiekuńczo-wychowawcze, zaniedbania w sferze
zdrowotnej i edukacyjnej małoletnich, niski poziom intelektualny rodzica, nadużywanie alkoholu
i środków psychoaktywnych, choroby psychiczne oraz utratę autorytetu, jako rodzic; 9 rodzin
dotyczyło samotnych matek, z których w pieczy umieszczono 14 dzieci, natomiast z 2 rodzin
samotnych ojców umieszczono 2 dzieci.
Skutkiem dobrze prowadzonej pracy socjalnej do środowiska rodzinnego powróciło 8 dzieci
z 8 rodzin, ponadto z uwagi na ukończenie 18 r.ż., 6 wychowanków opuściło placówki opiekuńczo
wychowawcze.
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 31.12.2020 r. OPS zatrudniał 4 asystentów rodziny w systemie zadaniowego
czasu pracy, dofinansowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2020.
W 2020 roku usługą asystenta rodziny objęto 47 rodzin, w których przebywały 104 dzieci, z tego:
20 rodzin pełnych, w tym 3 rodziny cudzoziemców i 27 rodzin niepełnych, w tym 3 rodziny stanowili
samotni ojcowie i 24 rodzin to samotne matki.
W okresie sprawozdawczym z 17 rodzinami zakończono współpracę:
•

1 rodzina pozytywnie zakończyło współpracę z asystentem rodziny z uwagi na osiągniecie celu
i została objęta monitoringiem,

•

13 rodzin wyłączono ze wsparcia asystenta rodziny, ze względu na zaprzestanie współpracy przez
rodzinę (3) oraz z uwagi na brak efektów i zmianę metody pracy (10),

•

3 rodziny zakończyły współprace z asystentem z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania.
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Rodziny objęte usługą asystenta rodziny w latach 2018-2020
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Źródło: opracowanie własne
W 2020 roku liczba rodzin skierowanych do wsparcia przez asystenta rodziny była mniejsza niż
w latach ubiegłych. Rodziny kierowane do objęcia wsparciem przez asystenta rodziny borykają się
z wieloma problemami, najczęściej doświadczają splotu, co najmniej dwu spośród wymienionych
w ustawie o pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych. Są to rodziny z bezradnością
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodziny, z których dzieci zagrożone są umieszczeniem
w pieczy zastępczej, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, rodziny
z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi,
osoby uzależnione, niebędące w terapii, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym lub
wykluczone społecznie, rodzice stosujący przemoc oraz rodziny zobowiązane przez sąd.
Na wniosek pracownika socjalnego w oparciu o diagnozę sytuacji rodziny, opracowaną na podstawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego rodzina jest kierowana do objęcia wsparciem przez asystenta
rodziny. W 2020 r. 6 rodzin zostało zobowiązanych postanowieniem 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:
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•

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,

•

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 47 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 18 dzieci w pieczy zastępczej.
W ramach wewnętrznej ewaluacji pracy asystentów, w wielu rodzinach udało się odnotować istotne
zmiany dotyczące: podniesienia umiejętności wychowawczych, wiedzy o potrzebach dzieci i ich
rozwoju, poprawy stanu dbałości o zdrowie dzieci, wzmocnienia więzi wewnątrzrodzinnych, wzrostu
aktywności społecznej rodzin i konstruktywnego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wprowadzeniem środków bezpieczeństwa
praca asystenta rodziny została znacznie ograniczona w kontakcie bezpośrednim z rodziną. Wskazaną
formą porozumiewania się i współpracy byt kontakt telefoniczny, elektroniczny lub w szczególnych
przypadkach bezpośredni, ale z zachowaniem wszelkich form ostrożności i higieny.
W okresie sprawozdawczym asystenci odbyli 504 spotkania i przeprowadzili 965 rozmów telefoniczny
z 47 rodzinami oraz powołali 90 Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji rodziny. Ponadto uczestniczyli
w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w spotkaniach dotyczących oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej.
Dla rodzin korzystających z usługi asystenta rodziny prowadzone były również inne formy wsparcia
grupowego w miesiącach nieobjętych pandemią COVID-19:
•

Grupa samopomocy pn. ,,Między Nami Rodzicami".
Program grupy opierał się na spotkaniach rodziców mających trudności opiekuńczo
wychowawcze, zdrowotne i będących w kryzysie. W spotkaniach uczestniczyli rodzice z dziećmi
oraz rodzice, których dzieci tymczasowo umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Tematyka
spotkań była spójna z potrzebami rodzin. W ramach grupy prowadzone byty również warsztaty
relaksacyjne. W 2020 roku odbyty się 3 spotkania, w których uczestniczyło 30 rodziców w tym
20 dzieci. Spotkania grupy będą kontynuowane po zakończeniu pandemii COVID-19.

•

Warsztat dla rodziców dzieci w wieku 0-6 pn. ,,Pozytywna Dyscyplina".
W okresie sprawozdawczym w zajęciach udział wzięto 4 rodziców, warsztat dostarczył rodzicom
wiedzy, gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem oraz potrzebnych
umiejętności wychowawczych, społecznych, życiowych w zachęcający sposób.
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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 jedna rodzina objęta była koordynacją przez asystenta rodziny. Ponadto
asystenci rodziny 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.
1.3. rodziny wspierające

W 2020 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 w formie on-line w związku ze stanem pandemii
wykazała, że większość rodzin wspieranych deklaruje satysfakcję z otrzymanej pomocy, która
najczęściej dotyczyła obszarów związanych z udzielaniem wsparcia w procesie opiekuńczo
wychowawczym, prowadzeniem gospodarstwa domowego, planowaniem budżetu, udzielaniem
pomocy dzieciom w nauce.
Realizowane zadanie polega na ustanawianiu i nadzorowaniu rodzin wspierających przez
pracowników Działu Wsparcia Rodziny. Taki rodzaj wsparcia rodzin jest dodatkowym i znacznym
wkładem pracy, jaki każdorazowo należało włożyć w pozyskanie i wdrożenie w pracę z rodziną
biologiczną osób z zewnątrz. Z uwagi na potrzebę takiej formy pomocy w 2021 roku asystenci rodziny
nadal będą pozyskiwać osoby/rodziny do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
1.4. działania na rzecz dzieci i młodzieży

Zgodnie z Programem Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 i w nawiązaniu do Programu „Rodzina"
na lata 2010-2020, w szczególności priorytet li Programu „Rodzina": ,,Niesienie pomocy rodzinom
zagrożonym wykluczeniem społecznym", w 2020 r. OPS obok wielu dotychczas oferowanych usług
dla rodzin uruchomił szereg nowych działań dla rodzin z dziećmi przeżywających poważne kryzysy,
borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wymagającymi wsparcia z zewnątrz czy
interwencji kryzysowych. Możliwe stało się to dzięki realizacji programu pn. ,,Chatka Puchatka" przy
ul. Węgrowskiej 2 i programu „Świetlik" ul. Krasnobrodzka 11, przez pięć dni w tygodniu. W wyżej
wymienionych programach udział wzięło 63 uczestników, którym zapewniono m.in. pomoc w nauce
i organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych oraz wsparcie w rozwój. W programach
wskazano również działania z zakresu zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa
rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz budowania lokalnego systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną.
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W miesiącach nieobjętych obostrzeniami z uwagi na pandemię koronawirusa specjaliści z zakresu
pracy z rodziną i psycholog na podstawie diagnozy środowiska wdrażali autorskie programy oparte na
tworzeniu i prowadzeniu grup wsparcia, jako dodatkowego sposobu na świadczenie bezpośredniego
wsparcia rodzin z dziećmi oraz przygotowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz
przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach programów
prowadzenie działań aktywizujących i integrujących odbywało się poprzez udział dzieci i młodzieży
w różnych formach zajęć, ukierunkowanych na wspomaganiu ich w rozwijaniu, naukę umiejętności
życiowych i społecznych.
W 2020 r. w ramach powyższych programów zrealizowano 10 autorskich programów, w których
uczestniczyły 63 osoby. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem
SARS-CoV-2 od dnia 12 marca 2020 r. działalność programu „Świetlik" i „Chatka Puchatka" została
częściowo zawieszona. Wówczas programy realizowane były przez komunikator Skype i za
pośrednictwem Messengera. Natomiast poradnictwo specjalistyczne było organizowane w formie
on-line, które powstało w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę
zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla rodziców i dzieci. Forma on-line zapewnia
rodzinom z dziećmi uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia szybszy dostęp do
spec ja listów.
Autorskie programy realizowane w Dziale Wsparcia Rodziny w ramach programu „Chatka
Puchatka" i „Świetlik" w 2020 r.:

Programy mające na celu
przeciwdziałanie
patologiom społecznym.

Grupa edukacyjno
rozwojowa

Programy z zakresu
rozwijania uzdolnień
i zainteresowań u dzieci
i młodzieży.

Programy skierowane do
rodziców.

Kopalnia pomysłów
Kreatywne wtorki

1

Znajdujemy siłę

Kawiarenka dla
rodziców

I

I

i

,..,,,,,,,,,11,unll#IIIIII,l,,,,,11,,,,/)

Młody Artysta
Twórcze przebudzenie
Zajęcia teatralne
,...,.

"'"777.-.Trr:r.nr.,".,,,_,,.l>.,.

f
i

.l'Y,7-P7J'/

W okresie sprawozdawczym udzielono 193 porady dla 476 osób z zakresu:
•

rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych - 87 porad,

•

funkcjonowania społecznego - 30 porad,
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Warsztaty
umiejętności
wychowawczych
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•

problemów dotyczących przemocy w rodzinie, uzależnień od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicznych u dzieci - 76 porad.

Prowadzone w 2020 r. różne formy działań w ramach wspierania rodzin z dziećmi w sposób znaczący
przyczyniły się do poprawy funkcjonowania wielu z nich w środowisku, umożliwiły zapewnienie
dzieciom lepszych warunków wychowania i rozwoju, spowodowały większą dbałość rodziców o ich
zdrowie i bezpieczeństwo, znaczne ograniczenie problemów wewnątrzrodzinnych. Nie byłoby to
możliwe bez ścisłej, kontynuowanej od lat współpracy specjalistów OPS z kuratorami
i przedstawicielami placówek oświatowych. Zaobserwowano również zmianę w rodzinach polegającą
na zmniejszeniu poczucia osamotnienia, bezsilności wobec odrzucenia społecznego, a zwiększenia
zaufania do instytucji pomocowych.
Ponadto Dział Wsparcia Rodziny posiada bazę wiedzy, gdzie rodziny mogą szukać wsparcia na terenie
dzielnicy Targówek.

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 byto przez dwóch
konsultantów psychologów oraz dwóch specjalistów pracy z rodziną.
Ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemii, wprowadzenie lockdownu, konieczność zachowania
reżimu sanitarnego oraz ograniczenia kontaktów społecznych w znaczny sposób wpłynęły na wyniki
poradnictwa specjalistycznego. Wymuszone sytuacją epidemiczną ograniczenia nie mogły pozbawić
klientów Ośrodka wsparcia specjalistycznego, które byto realizowane telefonicznie,
a w uzasadnionych przypadkach osobiście w ograniczonym zakresie przy jednoczesnym
rygorystycznym zachowaniu środków bezpieczeństwa.
Specjalistyczną pomocą objęto 271 rodzin tj. 714 osób. Z poradnictwa:
•

psychologicznego skorzystały 143 rodziny, którym udzielono 573 konsultacji,

•

pedagogicznego i rodzinnego skorzystały 134 rodziny, którym udzielono 440 porad. Specjaliści
uczestniczyli w 104 interwencjach z pracownikami socjalnymi. 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 przy
wypełnieniu wniosków o przyznanie świadczenia oraz w poszukiwaniu dokumentów
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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 167 konsultacji, dla 31 osób,

•

w zakresie niepełnosprawności udzielono konsultacji 31osobom.

Równolegle ze świadczeniem poradnictwa indywidualnego w zakresie wsparcia psychologicznego
i pedagogicznego prowadzone były programy skierowane do rodzin mające na celu wsparcie
kompetencji społecznych. W pierwszych miesiącach roku programy byty realizowane indywidualnie,
natomiast od chwili wprowadzenia reżimu sanitarnego, o ile to byto możliwe byty realizowane
telefonicznie. 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 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.

Program konsultacji indywidualnych w zakresie problematyki opiekuńczo wychowawczej -program

realizowany byt 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 byto 78 rodzin.
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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 umożliwią im wspólne osiąganie porozumienia,
wzmocni poczucie sprawczości i kompetencji w rodzinie, pozwoli zachować dobre relacje.
Program indywidualnego poradnictwa psychologicznego - celem programu byto zwiększenie

dostępności do poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Targówka. Program indywidualnego
poradnictwa polega na następujących działaniach realizowanych przez dwóch konsultantów
psychologów:
•

poradnictwo psychologiczne obejmujące m. in. psychoedukację i informacje o dostępnych
formach pomocy;

•

krótkoterminową pomoc psychologiczną o charakterze interwencji kryzysowej,

•

konsultacje psychologiczne.

Działania psychologów adresowane byty 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 byty 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 75 osób.
Program wzmożonego wsparcia psychologicznego - to regularne, trwające min. 2 miesiące

spotkania, mające na celu systematyczną pracę psychologa z klientem. Wsparciem objęte byty 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 byto dostarczenie wparcia
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psychologicznego i wsparcie w rozwiązywaniu różnych kryzysów emocjonalnych. Wzmożonym
wsparciem psychologicznym objęto 26 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 następujących oddziaływań: indywidualne poradnictwo psychologiczne,
konsultacje wstępne- kwalifikujące do udziału w grupie, grupa edukacyjno- korekcyjna. Z uwagi na
zagrożenie epidemiologiczne od marca do grudnia 2020 r. działania grupowe zostały zawieszone.
Podczas okresu epidemiologicznego reżimu konsultanci-psychologowie uczestniczyli także
w programie „Wsparcie dla Seniora." W ramach programu poradnictwo psychologiczne było
realizowane telefonicznie. Program obejmował dwa moduły poradnictwo psychologiczne dla
seniorów i dla osób w kwarantannie. Zakres wsparcia w tym trudnym okresie izolacji był
zróżnicowany, a konsultacje miały na celu wsparcie emocjonalne, seniorów i osób w kwarantannie,
aby mogły w dobrym zdrowiu przetrzymać czas wymuszonej pandemią izolacji społecznej
i znacznego ograniczenia kontaktów zewnętrznych nie tylko personalnych, ale także
instytucjo na I nych.
1.6. działania na rzecz osób doznających przemocy

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Przemoc w rodzinie jest zamierzonym
i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkom rodziny, jest demonstracją siły i chęcią
przejęcia kontroli nad drugą osobą. Sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę, a przez to
narusza podstawowe prawa ofiary jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku oraz
powoduje cierpienie i ból, który sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji, oświaty i ochrony zdrowia, obowiązek prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Skuteczne
przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy wielu służb.
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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 oraz kuratorami IV Wydziału Karnego 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
1775 działań. W ramach działań zaawansowanej pracy socjalnej objęto pomocą 256 rodzin 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 Zł, występowania przed organami ścigania, współpracy z rejonowymi pracownikami
socjalnymi, dzielnicowymi, asystentami rodziny oraz kontroli i monitorowania w środowisku w celu
zatrzymania przemocy w rodzinie.
Pracownicy Zespołu Wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskali certyfikaty
uczestnicząc w szkoleniu„ Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie".
Ponadto jeden z pracowników Zespołu Wsparcia uczestniczył w specjalizacji drugiego stopnia
w zawodzie pracownik socjalny, co łączy się z wdrożeniem projektu socjalnego „Prewencja przemocy
w rodzinie". Powyższe działania miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych oraz
zwiększenie skuteczności w pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie. Istotnym
elementem w rozwijaniu kompetencji zawodowych był również udział pracowników Zespołu
w superwizji, której celem jest zwiększenie skuteczności pracy z rodziną poprzez analizę własnej
pracy z klientem w gronie innych specjalistów. Daje ona możliwość dokonania skuteczniejszej
diagnozy i przyjęcia efektywniejszej strategii pracy z rodziną. W 2020 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.
Ponadto 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, od marca 2020 r. w związku z epidemią COVID -19 porad udzielano
drogą telefoniczną. Dyżury pełnili pracownicy Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy
i w tym okresie udzielili poradnictwa i konsultacji 89 osobom z problemem przemocy.
W ramach współpracy służb Policji i pracowników Zespołu Wsparcia działalność kontynuował
„Niebieski Patrol Monitorujący". Patrol złożony jest z dzielnicowego i pracownika socjalnego
z Zespołu Wsparcia. Pracownicy Patrolu odwiedzali w domach rodziny, wobec których wdrożono już
procedurę Niebieskiej Karty. W 2020 roku odbyły się 54 Niebieskie Patrole Monitorujące.
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1.7. obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek, to grupa
specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych
w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
m. st. Warszawy na lata 2017-2020, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania
i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Targówek.
Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu. 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, dwie osoby z organizacji pozarządowych oraz dwie osoby z KRPA. Łącznie
22 osoby.
Realizując wytyczne w 2020 r. przyjęto i zarejestrowano 193 Niebieskie Karty, w których wdrożono
procedurę i przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego. Niebieskie Karty w 72 przypadkach założyli
pracownicy socjalni, w 97 - Policja, w 15 - placówki oświatowe, w 8 - przypadkach KRPA Zespół
Targówek, a w 1 przypadku służba zdrowia. Pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia uczestniczyli
w 495 spotkaniach Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
W ramach obsługi administracyjno-biurowej wysłano 89 zaproszeń do ofiar przemocy i 65 wezwań do
osób stosujących przemoc. Nawiązując korespondencję z Sądem, Policją, organami ścigania i innymi
instytucjami przyjęto i wysłano łącznie 502 pisma, w tym przesłano 35 wniosków o wgląd w sytuację
rodziny do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ,
56 zgłoszeń do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowy Zespół Targówek,
a także 9 zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem
przemocy w rodzinie.
Jedną z głównych instytucji uprawnionych do zakładania Niebieskich Kart jest Policja. W bieżącym
roku weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa tj. ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie
ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956),
która ma pomóc w skuteczniejszej walce ze sprawcami przemocy domowej i lepiej chronić jej ofiary.
Jedną z najważniejszych zmian jest przyznanie funkcjonariuszom Policji i Żandarmerii Wojskowej
uprawnienia do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania
i zakazu zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Co najważniejsze, taki nakaz lub zakaz będzie
miał natychmiastową skuteczność, a stosować można je również łącznie. Funkcjonariusz ma prawo je
wykorzystać zarówno w przypadku skierowania go bezpośrednio na interwencję do osoby stosującej
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przemoc domową, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o niepokojących zdarzeniach od jej ofiary.
Istotnym jest, że nałożony nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się obowiązuje przez 14 dni. Przedłużyć
go może jednak sąd, do którego z wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępowanie
w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie zostanie wydane w ciągu
miesiąca od złożenia wniosku. Powyższe przepisy weszły w życie 30 listopada 2020 r. Z uzyskanych
od policji informacji wynika, że w ramach tej ustawy w 2020 r. nie przeprowadzono żadnej
interwencji dotyczącej nakazu opuszczenia lokalu lub zakazu zbliżania się.
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 2020 w Zespole udzielono ogółem 1350 konsultacji, 271 osobom, w tym 116 osób to
świadczeniobiorcy Ośrodka.
Udzielono także 494 porady indywidualne 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,
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•

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 roku 2020 uczestniczyło ogółem 59 osób. Możliwość realizacji zajęć
grupowych w roku 2020 znacznie ograniczyła sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa.
W czasie zajęć grupowych wykorzystuje się różnorodne metody szkoleniowe - indywidualne
prezentacje, dyskusje w grupie, "burza 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, znaczenia 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 w roku 2020 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
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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 zajęciach w roku
2020 uczestniczyło 51 uczniów. Z powodów pandemicznych Program był realizowany wyłącznie
w pierwszym kwartale 2020 roku.
W ramach współpracy z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w siedzibie
Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej w styczniu 2020 r. odbył się Mobilny Kiermasz Pracy
„Znajdź pracę z OHP". Z powodu pandemii odwołana została organizacja kolejnych Mobilnych
Kiermaszów Pracy oraz corocznej Wakacyjnej Giełdy Pracy.
W listopadzie w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbyta się XIII edycja Targów Pracy.
Tegoroczna edycja Targów, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju została przeprowadzona
w okresie 25 - 27 listopada wyłącznie w formule zdalnej. W inicjatywie uczestniczyło 20 wystawców

z branży: handlowej, usługowej, ubezpieczeniowej i innych. W organizacji Targów aktywnie
uczestniczyli pracownicy Zespołu.
Osoby korzystające ze wsparcia Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej - dane za okres

styczeń - grudzień 2020.
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WIZYTY OSÓB BEZROBOTNYCH I
POSZUKUJĄCYCH PRACY

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej
realizowali aktywnie dodatkowe działania na rzecz mieszkańców Dzielnicy Targówek, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Pomoc Zespołu
była realizowana na rzecz osób, które decyzją Sanepidu przebywały w kwarantannie bądź izolacji
domowej, a także na rzecz seniorów, którzy z uwagi na pandemię zdecydowali się pozostać w domu.
Pracownicy Zespołu rozpoznawali, weryfikowali oraz realizowali potrzeby w zakresie pomocy
żywnościowej (pomoc w realizacji zakupów lub dostarczanie paczek żywnościowych, realizacja
recept), pomocy psychologicznej oraz pomocy w zakresie odbioru odpadów.
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Powyższa pomoc była realizowana w ramach Dzielnicowego Programu „Warszawa Wspiera" oraz
Solidarnościowego Korpusu„ Wspieraj Seniora".
Działania Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej na rzecz osób znajdujących się w trudnej
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opisane są w rozdziale 8 niniejszego
sprawozdania.
2.2.

prace społecznie użyteczne

Program Prace Społecznie Użyteczne funkcjonuje w oparciu o zapisy Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy i jest skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy, korzystających jednocześnie ze wsparcia Ośrodka. Celem Programu jest przygotowanie
długotrwale bezrobotnego klienta do powrotu do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Pod względem merytoryczno - organizacyjnym za realizację Programu na terenie Dzielnicy Targówek
byli odpowiedzialni pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.
W ramach Programu uczestnicy wykonywali prace społecznie użyteczne w okresie marzec - czerwiec
2020 r., w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo (40 godz. miesięcznie). Prace
realizowane były na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek, na stanowisku pracownik
gospodarczy, za którą uczestnicy otrzymywali świadczenie z Ośrodka w wysokości 8,70 zł za godzinę,
w tym 5,22 zł refundacja Urzędu Pracy, 3,48 zł z budżetu m.st. Warszawy. We wspomnianym okresie
zrealizowano łącznie 255 godzin uczestnictwa w Pracach Społecznie Użytecznych.
W okresie od marca do czerwca 2020 r. do Programu zostało skierowanych 5 klientów Ośrodka,
z czego 4 osoby ukończyły działania, a 1 osoba nie podjęła uczestnictwa. W związku z realizacją
Programu przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe, podpisano 4 kontrakty socjalne oraz udzielono
wsparcia w formie bezpłatnych przejazdów ZTM w celu poszukiwania pracy dla wszystkich
uczestników.
2.3.

struktura bezrobocia

Na koniec 2020 r. stopa bezrobocia w Dzielnicy Targówek wynosiła 3,17 %. Bezrobotni bez prawa do
zasiłku stanowili 80,81 % ogółu zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Natomiast 19,19 % bezrobotnych
otrzymywało zasiłek dla bezrobotnych.
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Struktura bezrobocia w Dzielnicy Targówek w 2020 r.
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Opracowanie -Marek Kłunejko- Kierownik Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej, na
podstawie sprawozdań o rynku pracy
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Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się stopy bezrobocia w latach 2017-2020 r.

Stopa bezrobocia w latach 2017-2020
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Źródło: opracowanie własne
Stopa bezrobocia w Dzielnicy Targówek w 2020 r. wzrosła o wartość 1,1% i ukształtowała się na
poziomie 3,17 %. Można wnioskować, że wzrost bezrobocia jest wynikiem niekorzystnych zmian na
rynku pracy spowodowanych pandemią koronawirusa i zapaścią polskiej gospodarki.
3.

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności

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.
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W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek
skorzystały 364 osoby w kryzysie bezdomności, w tym 321 to mężczyźni i 43 kobiety. Wśród osób
korzystających z pomocy 2 osoby nie miaty polskiego obywatelstwa (1 Litwin ,1 Rosjanin).
Z analizy sytuacji osób pozostających w kryzysie bezdomności wynika, że dominującą dysfunkcją
towarzyszącą bezdomności jest uzależnienie od alkoholu. Kolejnym problemem osób bezdomnych
jest zty stan zdrowia i niepełnosprawność. W mniejszym stopniu wskazywane są eksmisje, konflikty
rodzinne oraz utrata mieszkania podczas odbywania kary pozbawienia wolności czy bezrobocie.
Ustalając przyczynę bezdomności należy wziąć pod uwagę fakt, że najczęściej są to problemy złożone.
Najliczniejszą grupą wiekową osób w kryzysie bezdomności stanowią osoby w wieku 41-50 lat oraz
51-60 lat - po ok. 30%. Do 30 r.ż. - jedynie 3 osoby.
Nie zmieniają się miejsca przebywania 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 11Gaj" i 11Raj" przy

ul. Janowieckiej, ogródków działkowych wzdłuż ulicy Bystrej oraz przy ul. Lewinowskiej, Pratulińskiej,
na terenie dawnych ogródków działkowych przy ul. Bardowskiego, ogródków działkowych przy
11

ul. Odrowąża, ROD Malborska przy ul. Głębockiej oraz na terenie Parku Bródnowskiego.
11

Osoby bezdomne zajmują również pustostany, które znajdują się na terenie catej Dzielnicy Targówek
oraz opuszczone hale magazynowe, przebywają też 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 2020 r. z pomocy w formie świadczeń pieniężnych (zasiłek staty, okresowy, celowy, opłacenia
posiłków w barach) oraz decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, skorzystało łącznie 189 osób znajdujących się w kryzysie
bezdomności.
Celem realizacji świadczeń dla osób bezdomnych, pracownicy socjalni przeprowadzali także 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 (313 wniosków o pomoc zostało po skompletowaniu dokumentacji przekazanych do
innych Ośrodków).
Jednym z działań byto motywowanie osób w kryzysie do zmiany stylu życia m.in. poprzez skorzystanie
z pomocy instytucjonalnej w formie schroniska. Zgodnie z procedurą, dotycząca zasad 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
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Wola m.st. Warszawy (organ wydający decyzje). W wyniku tych działań udało się umieścić
w schroniskach 107 osób, pozostających wcześniej w przestrzeni publicznej na terenie Dzielnicy
Targówek, 20 osób zostało pokierowanych do schronisk bezpośrednio z Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego. Liczba ta znacząco spadła w stosunku do roku ubiegłego. Spowodowane jest to
sytuacją pandemiczną w kraju i wprowadzeniem przez m.st. Warszawy zmiany w procedurze
kierowania do schronisk tj. koniecznością odbycia przez osobę w kryzysie bezdomności kwarantanny
w placówce buforowej (z którego to miejsca ubiega się o skierowanie do schroniska).
W 2020 r. pracownicy Ośrodka przygotowali dokumentację stanowiącą podstawę do wydania decyzji
administracyjnych dot. pomocy w formie tymczasowego schronienia dla 127 osób pozostających
w kryzysie bezdomności. Kontynuowano pracę w oparciu o Indywidualny Program Wychodzenia
z Bezdomności z 8 osobami w kryzysie bezdomności. 7 programów zostało zamkniętych w roku
sprawozdawczym, 1 jest nadal prowadzony. Ponadto w 2020 r. OPS podpisał z 4 osobami trójstronne
indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.
W ciągu roku sprawozdawczego 5 osób zostało skierowanych do mieszkań treningowych, a 10 osób
otrzymało przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych m.st. Warszawy, 15 osób wynajęło
pokój bądź mieszkanie na wolnym rynku, a 3 osoby wróciły do rodziny.
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.
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 2020 r. Ośrodek ponownie włączył się w ogólnopolską Akcję „Wymiana Ciepła". Wspólnie z SZPZLO
Warszawa Targówek (przychodnia przy ul. Rembielińskiej 8) wystawiono w w/w miejscu wieszaki
służące mieszkańcom do przekazywania ciepłej odzieży osobom potrzebującym, w tym osobom
w kryzysie bezdomności.
W bieżącym roku Ośrodek nadal koordynował działalność utworzonych punktów Jadłodzielni, czyli
miejsc, 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
OPS "Chatka Puchatka" ul. Węgrowska 2, na Bródnie przy ul. Św. Wincentego 85 oraz na Targówku
Mieszkaniowym przy ul. Stojanowskiej 12/14. W związku z zagrożeniem epidemicznym działalność
ww. punktów została czasowo zawieszona.

49

Na terenie dzielnicy osoby w kryzysie bezdomności mogą zjeść ciepły posiłek w placówce
prowadzonej przez Siostry Misjonarki Miłości przy ul. Poborzańskiej 33. Dodatkowo w placówce jest
ogólnodostępna łaźnia, wydawana jest czysta odzież, działa punkt pielęgniarski.
Pracownicy socjalni udzielali osobom w kryzysie bezdomności informacji o miejscach, w których
osoby te mogły uzyskać pomoc. Udzielano wsparcia w dostępie do bieżącej pomocy doraźnej (łaźnia,
jadłodajnia), kierowano do ogrzewalni, noclegowni czy nowopowstałych placówek buforowych
(kwarantanna), 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 i instytucjach udzielających
wsparcia osobom uzależnionym. 52 osoby zdecydowały się na podjęcie leczenia lub detoks.
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. W wyniku tych działań 113 osób podjęło leczenie ogólne lub psychiatryczne. Pomagano
także w ustaleniu sytuacji zdrowotnej poprzez uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(40 osób). Zachęcano do podejmowania aktywności zawodowej, promowano legalne formy
zatrudnienia (24 osoby podjęły legalne zatrudnienie).
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, Ambulans Serca - Karetka dla Bezdomnych,
Fundacją Fortior Dla Wielu czy Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei.
Mimo szeregu działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych zjawisko to nieznacznie rośnie.
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 osobami. 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.
Rodziny cudzoziemców korzystające z pomocy w większości utrzymują się z pracy dorywczej
i zasiłków z pomocy społecznej. 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.
Najczęściej występujące zagadnienia problematyczne z cudzoziemcami to:
- bariera językowa - cudzoziemcy najczęściej nie znają języka polskiego lub angielskiego. Preferowany
język to rosyjski, perski (w zależności od kraju pochodzenia). Bariera językowa często utrudnia
pomoc, gdyż klient nie rozumie polskich procedur. Także po przejściu rocznego kursu języka polskiego
w ramach programu z WCPR cudzoziemcy mają zbyt małą znajomość języka pozwalającą na
swobodną komunikację. Często nie znają również alfabetu na bazie łaciny,
- zamknięcie (wykluczenie społeczne) - spowodowane różnicami kulturowymi, a przede wszystkim
nieznajomością języka polskiego,
- różnice religijne są ciężkie do pogodzenia w niektórych warunkach np. kobieta z Tadżykistanu
potrzebuje miejsca do modlitwy (2 razy dziennie) oraz nie może przebywać samotnie
w pomieszczeniu z mężczyzną.
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W 2020 r. z różnych form pomocy skorzystało 28* rodzin oraz 10 osób prowadzących samodzielne
gospodarstwo domowe.
Status prawny

Kraj pochodzenia

zezwolenie na osiedlenie się

Ukraina - 2 rodziny

zezwolenia na pobyt stały

Ukraina - 6 rodzin
Rosja - 1 rodzina, 2 osoby
Kongo/Chiny-1 rodzina
Armenia - 1 rodzina
Czeczenia - 2 rodziny
Gruzja - 1 rodzina
Białoruś - 1 osoba
Iran - 1 osoba

statusu uchodźcy

Tadżykistan - 1 rodzina, 1 osoba
Pakistan- 1 rodzina
Irak - 1 osoba
Gruzja - 1 osoba
Rosja - 1 osoba

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na

Rosja - 1 rodzina

pobyt tolerowany

Rosja (Czeczenia) -1 rodzina
Ukraina - 1 rodzina
Gruzja - 1 rodzina
Ukraina - 1 rodzina

ochrona uzupełniająca

Rosja -2 rodziny
Tadżykistan - 1 rodzina, 1 osoba
Gruzja - 2 rodziny
Czeczenia - 1 rodzina, 1 osoba
Pakistan -1 rodzina

prawo pobytu czasowego

Ukraina - 1 rodzina
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Rumunia -1 rodzina

UE

Ukraina - 1 rodzina

* w ciągu roku 3 rodziny zmieniły status prawny
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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 XXXVll/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 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego tj. Medis24 Sp. z o.o
(usługi specjalistyczne) i Konsorcjum Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja wraz z Medis24 sp. z o.o.
jako członkiem konsorcjum (usługi opiekuńcze). Koszt (dla klienta) jednej godziny usług opiekuńczych
wynosił 17,53 zł i specjalistycznych usług opiekuńczych - 24,54 zł.
RODZAJ USŁUG

Liczba osób

Liczba godzin

Koszt usług (w zł)

usługi opiekuńcze

369

69 541

978 078,49

specjalistyczne usługi opiekuńcze

47

9 670

202 217,07

usługi - ogółem

416

79 211

1180 295,56

Podstawowy zakres usług opiekuńczych obejmował w szczególności: pomoc w zrobieniu zakupów,
utrzymanie na bieżąco porządku i czystości w mieszkaniu, przygotowanie i podanie posiłku,
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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, osobom z chorobami nowotworowymi. 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 2020

Program rozpoczął się 6 marca 2020 r. i trwał do 15 grudnia 2020 r. Miał 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 400% kryterium
dochodowego. Z tych usług w 2020 roku skorzystało 48 osób w tym: 41 osób z usług opiekuńczych,
8 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych (jedna osoba korzystała z obu rodzajów usług).
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 Radym.st. Warszawy nr LXXll/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,
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•

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.
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 2020 r. usługami specjalistycznymi objęte były 53 osoby, w tym: 39 osób z zaburzeniami
psychicznymi, 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 9 osób z autyzmem. Łącznie
zrealizowano 7130 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
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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 XLl/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 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 2020 r. z zajęć organizowanych w Domu korzystało 39 osób. Uczestnicy to osoby o bardzo
zróżnicowanej sprawności fizycznej i psychicznej oraz różnorodnej aktywności.
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Od grudnia 2016 r. w ramach integracji międzypokoleniowej w Domu Dziennego Pobytu odbywają się
spotkania z przedszkolakami z 4 placówek mieszczących się na Targówku: Przedszkole nr 18 przy
ul. Bolivara 6, Przedszkole nr 156 przy ul. Żuromińskiej 2a, Przedszkole nr 120 przy ul. W. Tokarza 2
oraz „Przedszkole z Serduszkiem" mieszczącym się przy ul. Bazyliańskiej 10.
Spotkania z seniorami w br. rozpoczęły się od obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka w Przedszkolu
przy ul. Żuromińskiej. Wspólne świętowanie przygotowały również dla Seniorów dzieci z Przedszkoli
przy ul. Tokarza i Bolivara.
W lutym zostały zaproszone na zajęcia plastyczne do Domu Dziennego Pobytu dzieci z Przedszkola
nr 18. Śpiewano piosenki i wykonywano kartki z serduszkiem.
Z uwagi na decyzję Wojewody w sprawie zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu
z powodu pandemii koronawirusa i możliwości transmisji wirusa przez dzieci, spotkania od marca
nie odbywały się. W spotkaniach styczeń - luty wzięło udział 125 osób.
Seniorzy w ramach karnawału oraz Walentynek zorganizowali konkurs na najpiękniejsze przebranie
w stylu lat dwudziestych.
Od dnia 16 marca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki poleceniem z dnia 11 marca 2020 r. zawiesił
działalność Domu Dziennego Pobytu. Pracownicy utrzymywali bieżący telefoniczny kontakt
z Seniorami. Instruktorzy kulturalno - oświatowi prowadzili rozmowy dotyczące biblioterapii,
muzykoterapii, wykonywania ćwiczeń oraz zapoznawali uczestników z ofertą kulturalną w telewizji
i internecie.
Nasza placówka uczestniczyła w „Śniadaniu Wielkanocnym z dostawą" - projekcie organizowanym
przez m.st. Warszawa, w ramach którego przekazanych zostało 40 świątecznych ozdób dla osób
potrzebujących.
Czerwiec to bardzo radosny miesiąc dla Seniorów - odwieszenie działalności Domu i możliwość
spotkania się z drugim człowiekiem pozytywnie wpłynęło na ich stan psychiczny. Seniorzy w ścisłym
reżimie sanitarnym spędzali czas w większości na terenie ogródka przylegającego do DDP. Zajęcia
odbywały się w kilkuosobowych grupach, używano rękawiczek jednorazowych, co utrudniało
wykonywanie prac plastycznych. Czytał tylko instruktor ds. kulturalno - oświatowych. Seniorzy
nie śpiewali - maski na twarzach praktycznie uniemożliwiały im rozmawianie. Trudności
spowodowały, że zmienili formę osłaniania twarzy na przyłbice. Posiłki dowożone były
w pojemnikach jednorazowych, spożywane jednorazowymi sztućcami pakowanymi oddzielnie dla
każdego Seniora.
Z okazji Dnia Seniora uczestnicy Domu Dziennego Pobytu wzięli udział w uroczystości zorganizowanej
na świeżym powietrzu w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizowanym wspólnie z Fundacją Pomocy
Dzieciom i Niepełnosprawnym „Hej, Koniku". Podczas spotkania Uczestnicy wzięli udział w krótkim
kursie tańca towarzyskiego prowadzonym przez profesjonalnego instruktora. Dodatkowo Seniorzy
otrzymali paczki żywnościowe zakupione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Kolejne zawieszenie działalności Domu Dziennego Pobytu z uwagi na gwałtowny wzrost liczy zakażeń
wydał poleceniem Wojewoda Mazowiecki z dnia 23 października 2020 r. Informacja ta negatywnie
wpłynęła na stan psychiczny Seniorów. Ponownie została zmieniona podstawowa forma kontaktu
z bezpośredniej na telefoniczny.
W ścisłym reżimie sanitarnym były wydawane posiłki, z tej formy pomocy korzystało 28 osób.
Uczestnicy regularnie przychodzili po odbiór obiadu. Osoby obawiające się wychodzenia z domu
i konieczności korzystania z komunikacji miejskiej miały dowożone posiłki do miejsca zamieszkania.
Poza intensywną pracą socjalną od października 2020 r. pracownicy Domu Dziennego Pobytu
zaangażowali się w pracę na rzecz Seniorów w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej - Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W ramach zadań
rozwożone były paczki żywnościowe, pracownicy dokonywali zakupów, wyrzucali śmieci. Jak co roku
każdy uczestnik zajęć otrzymał od Ośrodka Pomocy Społecznej paczkę żywnościową z asortymentem
produktów do przygotowania Świąt Bożego Narodzenia.
Izolacja środowiskowa i społeczna negatywnie wpłynęła na samopoczucie Seniorów. Widoczna była
trudność w utrzymywaniu dbałości o siebie, tęsknota za kontaktami osobistymi z koleżankami
i kolegami z DDP.
W grudniu Dom Dziennego Pobytu przekazał dla osób samotnych ozdoby świąteczne w ramach
organizowanej Warszawskiej Wigilii z dostawą. Zostało przygotowanych 60 stroików, bombek
o tematyce bożonarodzeniowej.
W 2020 roku z inicjatywy Radnych Dzielnicy Targówek, Seniorzy korzystający z usług Domu Dziennego
Pobytu otrzymali szopki bożonarodzeniowe wraz z życzeniami świątecznymi.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie warszawskich Domów Pomocy Społecznej w sprawie wsparcia
działalności związanych z absencją pracowników, jedna osoba zatrudniona w Domu Dziennego
Pobytu udała się na dyżur do DPS „Leśny".
W 2021 roku planowane jest uruchomienie nowej placówki dla Seniorów z Zacisza i Targówka
Mieszkaniowego oraz Targówka Fabrycznego.
Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza poszerzyć ofertę Domu Dziennego Pobytu dla kolejnych
10 osób. W nowej lokalizacji planowane są spotkania w ramach projektu socjalnego „Jesteśmy sobie
potrzebni", zajęcia plastyczne, biblioterapia. Miejsce to pozwoli na organizowanie spotkań
tematycznych, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia.
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.
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W 2020 r. skompletowano 43 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej, w tym:
w 7 sytuacjach skompletowano dokumentację i przekazano do innych ośrodków. Przeprowadzono
39 wywiadów środowiskowych dla innych ośrodków pod kątem odpłatności za pobyt w domu
pomocy społecznej oraz 32 wywiady środowiskowe pod kątem odpłatności dla klientów kierowanych
z Dzielnicy Targówek.
W 2020 r. w domach pomocy społecznej umieszczone zostały 23 osoby, 27 osób oczekuje na miejsce,
8 osób złożyło rezygnację, nastąpiło 8 zgonów.
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 2020 r. skierowanych zostało łącznie 69 osób, 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
W rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych pracownicy Zespołu Pomocy Specjalistycznej udzielali
pomocy osobom starszym i z niepełnosprawnością w zakresie prawnym, socjalnym
i rehabilitacyjnym.
Przez pierwsze dwa miesiące 2020 roku poradnictwo było prowadzone adekwatnie do potrzeb
klientów, a od marca tj. od momentu ogłoszenia epidemii koronawirura SARS-Cov-2 poradnictwo
specjalistyczne było realizowane w ograniczonym zakresie. Konsultacje odbywały się przy
minimalnym kontakcie osobistym, poprzez wymianę dokumentów klient -specjalista, specjalista
klient, a realizowane były w znacznej mierze poprzez konsultacje telefoniczne.
Specjaliści prowadzili poradnictwo w zakresie:
a)

niepełnosprawności - osobom schorowanym i z niepełnosprawnością specjalista wydawał

wnioski o ustalanie lub przedłużenie stopnia niepełnosprawności, pomagał je wypełniać. W związku
z ogłoszonym lockdownem pracownik informował zgłaszających się niepełnosprawnych klientów,
którym kończyła się ważność orzeczenia o przedłużeniu ważności ich orzeczeń. Udzielał informacji
o możliwości korzystania z ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością, zaopatrzenia we własny
sprzęt rehabilitacyjny lub możliwości wypożyczenia sprzętu ortopedycznego i pomocniczego, pomocy
usługowej i wolontarystycznej dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Pracownik udzielał
pomocy przy pisaniu odwołań: dwa odwołania zostały rozstrzygnięte na korzyść osób
z niepełnosprawnością. Z poradnictwa w zakresie niepełnosprawności skorzystało 31 osób.
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b) zabezpieczenia społecznego - wśród podopiecznych Ośrodka jest wiele osób starszych,
schorowanych, niezaradnych życiowo, które nie pracują, ale mają wypracowany w swoim życiu staż
pracy. Osoby te często nie mają wiedzy, umiejętności, narzędzi, wymaganej dokumentacji, nie znają
swoich praw i nie radzą sobie z formalnościami. Seniorom udzielano pomocy w wypełnianiu
wniosków o emeryturę lub rentę. Osobom, które nie posiadały dokumentów specjalista świadczył
pomoc merytoryczną przy kompletowaniu i poszukiwaniu dokumentów (świadectw pracy
i dokumentów płacowych) poświadczających uprawnienia do świadczeń z ZUS. Specjalista analizował
posiadane przez klienta dokumenty lub informacje o zatrudnieniu, ustalał braki w dowodach,
poszukiwał zakładów pracy lub archiwów, w których zdeponowano dokumenty po zlikwidowanych
zakładach pracy, przygotowywał pisma. W sprawach z zakresu Ubezpieczeń Społecznych
konsultowano 31 osób. W sprawach emerytur pomocy udzielono 17 osobom. Przygotowano
i złożono do ZUS 10 wniosków o emeryturę, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Spośród
konsultowanych osób 4 osoby oczekują na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jedna osoba nie ma
wymaganego stażu pracy, a co za tym idzie nie ma uprawnień do emerytury. Nie ma także uprawnień
do renty inwalidzkiej. Udzielono jej pomocy przy napisaniu wniosku o świadczenie w drodze wyjątku.
Sprawa oczekuje na rozpatrzenie. Jedna z konsultowanych osób otrzymała pomoc merytoryczną przy
pisaniu odwołań i wniosków do Sądu, w sprawie odmowy prawa do wcześniejszej emerytury. Jedną
osobę konsultowano w sprawie renty inwalidzkiej, tymczasem przebywa ona na zwolnieniu
lekarskim, a o rentę będzie ubiegać się w 2021 roku w miejscu zameldowania, a nie w miejscu
pobytu. W sprawie ustalenia Kapitału początkowego 2 osobom udzielono pomocy w odzyskaniu
dokumentów osobowo-płacowych i przygotowano kompletne wnioski o ustalenie kapitału. 4 osobom
udzielono konsultacji w sprawie ewentualnego przeliczenia kapitału i emerytury o ile uda się
odnaleźć dokumentację płacową po zlikwidowanych zakładach pracy, ponieważ przedstawione
w ZUS zaświadczenia o dochodach zawierały błędy merytoryczne i nie zostały uznane przez ZUS.
Jedna z konsultowanych osób urodzona w 1953 r. otrzymała wyrównanie wcześniejszej emerytury, co
w istotny sposób wpłynęło na jej budżet domowy. Jedna osoba, której wypełniono wniosek
o świadczenie dla osób niepełnosprawnych otrzymała je w wysokości 500 zł.
W zależności od potrzeb klientów Ośrodka w/w zadania będą realizowane w 2021 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"

Spotkania lokalnego partnerstwa w roku 2020 były organizowane z inicjatywy organizatora
społeczności lokalnej w ramach programu „Organizowania Społeczności Lokalnej" w OPS Targówek.
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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 OPS,
Straż Miejska, Przedszkole Nr 18, restauracja Gospoda Polska, sklep Delikatesy Wiśniewski,
Stowarzyszenie POMOST, PGR Folwark Bródno, ZGN Targówek.
W ramach programu odbyły się 2 spotkania sąsiedzkie oraz impreza plenerowa pod nazwą
,,Targówkowe Love" przy Domku herbacianym w Parku Bródnowskim.
W styczniu w Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Wydarzenie
było organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Rodzin. Wsparciem w prowadzeniu balu
byli również wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W wydarzeniu brały
udział dzieci z okolicznego osiedla oraz dzieci z ogniska TPD, łącznie 20 uczestników. W czasie balu
dzieci samodzielnie przygotowywały maski karnawałowe oraz ozdoby. Prowadzone były zabawy
integracyjne, zabawy muzyczne i konkursy.
W lutym 2020 r. pracownicy socjalni Fili nr 2 Ośrodka wspólnie z wolontariuszami, uczniami Zespołu
Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie wzięli udział w organizacji i prowadzeniu balu
karnawałowego dla osób z niepełnosprawnością, który jest organizowany każdego roku przez
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Help" w Domu Kultury Zacisze.
W kwietniu została rozpoczęta akcja Seniorzy dla Potrzebujących. W ramach tych działań Seniorzy
z chorobami otępiennymi, którzy są objęci opieką Fundacji Wsparcie z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Kościuszkowców 80, rozpoczęli „dzierganie" czapek i szalików dla potrzebujących. Finał akcji
odbył się w dniu 21 grudnia 2020 r. ciepła odzież została przekazana do Mobilnego Punktu
Poradnictwa- autobusu dedykowanego osobom w kryzysie bezdomności.
W związku sytuacją pandemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na
podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora OPS, realizacja projektów w ramach OSL została czasowo
zawieszona.
W związku z powyższym w okresie marzec - grudzień 2020, osoba odpowiedzialna za organizowanie
społeczności lokalnej aktywnie uczestniczyła w działaniach Zespołu Aktywności Zawodowej
i Społecznej, który w okresie pandemii zajmował się pomocą osobom, które na podstawie decyzji
Sanepidu przebywały w kwarantannie/ izolacji domowej, a także tym mieszkańcom Targówka, którzy
z uwagi na trudną sytuację podjęli decyzję o pozostaniu w domach. Formy pomocy na rzecz tych osób
przedstawione są w Rozdziale 8 niniejszego sprawozdania.
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6.2.

Lokalny System Wsparcia

Działania LSW obejmują rewitalizowaną część obszaru Targówka Mieszkaniowego i Targówka
Fabrycznego.
Zadanie to realizowane byto 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 współpracowali z przedstawicielami Lokalnego Systemu Wsparcia w celu
optymalnego dostosowania oferty dla rodzin objętych pomocą.
Dodatkowo Stowarzyszenie dla Rodzin w ramach realizowanego projektu oferowało bezpłatną
pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej lub
trudności opiekuńczo-wychowawczych wynikających z pandemii COVID-19.
Z w/w oferty korzystali podopieczni Ośrodka.
W 2020 roku pracownicy Ośrodka nadal uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Teatr
Rampa (do marca 2020 r. spotkania odbywały się co miesiąc, z racji pandemii częstotliwość spotkań
zmalała i odbywały się on-line), który w ramach programu rewitalizacji stał się miejscem integrującym
wszystkie instytucje, organizacje i osoby działające na rzecz mieszkańców.
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.

62

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.
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.
Rok 2020 był niestety rokiem wyjątkowym. Punkt poradnictwa obywatelskiego przy ul. Kuflewskiej 6,
w związku z ogłoszonym stanem epidemii, działał tylko do 12 marca (w tym dniu odbył się ostatni
w 2020 roku dyżur, podczas którego miały miejsce bezpośrednie przyjęcia klientów). W ciągu
12 dyżurów Punkt odwiedziło 45 osób (24 kobiety i 21 mężczyzn), którym udzielono 125 porad (co
daje średnio około 3 porady na osobę). Wśród tych 45 osób, 14 to osoby z niepełnosprawnościami.
Poniższy wykres przedstawia główne problemy zgłaszane w 2020 r. przez mieszkańców Targówka:

Problemy zgłaszane w 2020 r. przez mieszkańców
Targówka
mieszkaniowe
zatrudnienie---.._._
4%

8%

------

8%

roszczenia
finansowe

zadtuźenia.L,c-

4%

68%

Źródło: opracowanie Anna Masny-Żelazowska, BPO
W 2020 roku wśród klientów poradnictwa obywatelskiego na Targówku dominowała tematyka
zadłużeń, stanowiły one aż 68% wszystkich spraw. Jak wyżej wspomniano, najwięcej klientów było
zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. I tak, w ubiegłym roku: 12 osób uzyskało
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości (w tym kilka wniosków złożonych pod koniec 2019 r.),
3 osobom sąd gospodarczy umorzył zadłużenia bez ustalania spłaty (czyli zostały całkowicie
oddłużone). W grudniu 2020 r. złożono także 3 wnioski, które nie są jeszcze rozpatrzone.
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Od połowy marca mieszkańcy Targówka mieli możliwość zasięgnięcia porad drogą telefoniczną
ie-mailową. Niestety z tej możliwości skorzystało do końca roku tylko 28 osób, którym udzielono
111 porad. Osoby, które telefonicznie kontaktowały się z doradcą, to głównie osoby, którym
przygotowywano wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Praca nad jednym wnioskiem trwa
nawet kilka miesięcy, podczas których klienci kompletują dokumenty dotyczące ich wszystkich
zadłużeń oraz sytuacji rodzinnej i materialnej, a doradca poddaje je analizie i wraz z innymi danymi
wprowadza do formularza wniosku.
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 2020 r. - w okresie styczeń - grudzień - Koordynator ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
wraz z pracownikiem socjalnym odbyli 17 spotkań z kandydatami na Wolontariuszy, przedłużono na
kolejny rok 14 umów oraz podpisano 8 porozumień.
Od stycznia do grudnia 2020 roku w ramach projektu funkcjonowało 20 par senior-wolontariusz. Na
rozpoczęcie współpracy oczekują kolejni seniorzy. Wolontariusze mogli korzystać ze spotkań
informacyjno-edukacyjnych, superwizji, wsparcia psychologicznego oraz dotowania biletów do
placówek kulturalnych dla par senior-wolontariusz oraz specjalnych wyjść np. do fryzjera. Na styczeń
2021 roku przewidziane są spotkania zapoznawcze seniorów z wolontariuszami, jednak jest to
działanie uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju.
Pod koniec 2020 roku pracownik socjalny z uwagi na sytuację epidemiczną spotykał się indywidualnie
z wolontariuszami w ramach podziękowania i wyrażenia uznania za pełną zaangażowania pracę
wolontariacką w ramach projektu „Zaloguj i Pomagaj - Warszawa dla seniora - li edycja". Ponadto
pracownicy Domu Dziennego Pobytu przygotowali 20 paczek żywnościowych dla seniorów, które
dostarczyli osobiście.
Ośrodek Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu pozytywnych skutków oddziaływania na siebie
seniorów i wolontariuszy złożył deklarację uczestnictwa w kolejnej edycji projektu.
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7.2.

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

W 2020 roku po przeprowadzonych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych procedurach
wyłonienia firmy mającej świadczyć usługę teleopieki, kontynuowany byt 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.
Od 16 maja 2019 roku przez kolejne dwa lata - osoby niesamodzielne zostały objęte pomocą
w formie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach trwałości projektu.
Trwające procedury wydłużyły czas oczekiwania na wdrożenie usługi teleopieki. W listopadzie 2020
roku wyłoniona firma przedstawiła ofertę opasek monitorujących. Pracownik socjalny w okresie
listopad - grudzień 2020 roku wdrażał usługę teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu
,,Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych m.st. Warszawie".
Niniejsza usługa teleopieki przewidziana jest w szczególności dla osób wymagających wsparcia
opiekuńczego - dla osób starszych, mieszkających samotnie, osób niesamodzielnych,
niepełnosprawnych oraz osób cierpiących na choroby, których przebieg może powodować nagłe
zagrożenie życia, tj. osób nie wymagających całodobowej opieki. To system wsparcia seniora przez
personel medyczny, dyżurujący w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od
podopiecznego, po którym organizowana jest pomoc, dopasowana do danej sytuacji zdrowotnej
Seniora. Osoba niesamodzielna wzywa pomoc jeśli: •Czuje się źle • Potrzebuje pomocy • Jest
w niebezpieczeństwie. Jedynym ruchem, który musi wykonać jest przytrzymanie i wciśniecie sygnału
SOS na opasce. Wtedy wysyłany jest sygnał do ratownika.
Każdy senior uczestniczący w projekcie otrzymał urządzenie w formie opaski na nadgarstek, służące
do przekazywania przez podopiecznych Alarmów SOS. Ratownik po otrzymaniu sygnału dzwoni do
seniora żeby sprawdzić jego stan zdrowia, a następnie kontaktuję się z siecią wsparcia, czyli rodziną,
znajomymi, czy tez osobami świadczącymi pomoc w formie usług opiekuńczych lub wzywa karetkę
pogotowania ratunkowego. Opaska działa także w sytuacji upadku - bezruchu trwającego minimum
200 sekund, następującego po nagłej zmianie położenia ciała.
Pierwotnie przeznaczona dla Dzielnicy Targówek była jedna opaska, jednak negocjacje w odpowiedzi
na duże zapotrzebowanie ze środowiska, sprawiły, że finalnie Dzielnica Targówek otrzymała
7 opasek. Tym samym do programu mogło przystąpić 7 osób. Zadaniem pracownika socjalnego było:
przeprowadzenie rekrutacji seniorów, wdrożenie usługi w miejscu zamieszkania, pomoc
w uruchomieniu opaski oraz monitorowanie i stały kontakt w celu omawiania trudności i szkoleniu
seniorów, którzy korzystają ze wsparcia.
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Średni wiek osób wymagających wsparcia to 80 lat i 3 miesiące. Usługą wsparcia są objęte 4 kobiety
i 3 mężczyźni. 5 wspieranych osób jest objętych usługami opiekuńczymi.
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 SO niesamodzielnych
mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.
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.
Od 01 stycznia 2020 roku realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych jest
kontynuowana w formie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach trwałości
projektu.
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 neurodegeneracyjną 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 otępiennymi, szczególnie z chorobą
Alzhaimera. W 2020 r. udzielono 25 porad. 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. 9 osób
skorzystało z usług asystenta osoby niesamodzielnej w ramach programu „Asystent Rodzin żyjących
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z demencją", realizowanego przez Fundację Wsparcie. 6 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.
Zawieszenie działalności punktów wsparcia z uwagi na stan pandemii znacznie pogorszyło dostęp do
zajęć dla osób z chorobą Alzheimera. Wstrzymano kontakty bezpośrednie i zajęcia grupowe, które są
najlepszą formą terapii dla osób z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi.
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 kwietnia 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,
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•

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.
7.6. Opiekuńcza Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 24 czerwca 2020 roku przystąpił do projektu realizowanego przez
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Niepełnosprawni dla Środowiska „EKON", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców
m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.
Główne działania w projekcie:
• szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,
•

usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,

• wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
•

usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.

W ramach projektu z usług opiekuńczych korzysta 10 niesamodzielnych mieszkańców Dzielnicy
Targówek - średnio 18 godzin usług opiekuńczych miesięcznie na jednego uczestnika projektu.
Projekt realizowany będzie do 28 maja 2022 roku. Zakładany jest również okres trwałości projektu
wynoszący co najmniej 24 miesiące.
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8.

Koronawirus SARS-CoV-2

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy przypadek zakażania koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującego ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19, wykryto 4 marca 2020 r.
Sytuacja epidemiologiczna była bardzo dynamiczna i trudno byto przewidzieć jej rozwój, dlatego
należało przygotować się na wiele scenariuszy wydarzeń.
W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpiono
niezwłocznie do zakupu środków ochrony osobistej oraz reorganizacji pracy. Zarządzeniem Dyrektora
wprowadzono nakaz zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się na terenie OPS, nakaz
dezynfekcji rąk po wejściu do siedziby i placówek Ośrodka. W miejscach widocznych umieszczone
zostały instrukcje bezpiecznego użytkowania maseczek ochronnych, rękawiczek oraz instrukcje
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
Wprowadzono nową organizację pracy Ośrodka polegającą na wykonywaniu pracy zdalnie lub
rotacyjnie, nastąpiły ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta do sytuacji bezwzględnie
wymagających kontaktu osobistego z pracownikiem po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub
elektronicznym. Pracownicy socjalni monitorowali środowiska w uzasadnionych przypadkach
i z zachowaniem wprowadzonych zasad bezpieczeństwa i higieny. Stanowiska pracy zostały
zorganizowane w sposób zapewniający zachowanie dystansu między pracownikami, wyznaczone
miejsca wyposażono w obudowy pleksiglasowe.
Pracownicy Ośrodka otrzymali wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2.
Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego zawieszono czasowo działalność Domu Dziennego
Pobytu, programów „Świetlik" i „Chatka Puchatka", warsztatów wsparcia i grup wsparcia, realizację
projektów w ramach OSL oraz projektu unijnego. Pomimo wprowadzonych ograniczeń Ośrodek
zachował ciągłość działania.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem
zakażeniom i zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 było na bieżąco monitorowane przez
Kierowników Filii, Działów i Zespołów.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy OPS Targówek zostały podane do wiadomości na
stronie internetowej Ośrodka, na tablicach ogłoszeń w siedzibie i placówkach OPS oraz w postaci
zarządzeń wydanych przez Dyrektora.
W zawiązku z wystąpieniem stanu pandemii Wojewoda Mazowiecki polecił przedstawicielom
mazowieckich samorządów, kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
komendantom mazowieckich służb i inspekcji zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w szczególności osobom starszym,
samotnym, niepełnosprawnym.
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Ośrodek niezwłocznie przystąpił do współpracy z ww. podmiotami w zakresie udzielania pomocy
żywnościowej oraz realizacji innych potrzeb osób, które pozostawały w kwarantannie.
Zarządzeniem Nr 469/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2020 r.
powołano System Wsparcia „Warszawa Wspiera" - Dzielnicowe Zespoły „Warszawa Wspiera" oraz
Program Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną, których celem była realizacja zleconej przez
administrację rządową pomocy osobom pozostającym w przymusowej kwarantannie oraz pomoc
mieszkańcom pozostającym w dobrowolnej izolacji lub potrzebujących wsparcia w związku
z COVID-19.
Zadaniem Dzielnicowych Zespołów Wsparcia jest organizowanie i realizowanie działań wpierających
mieszkańców dzielnicy, w szczególności tych, którzy są najbardziej narażeni na rozwinięcie ciężkiej
postaci choroby COVID-19. Celem działań Zespołu jest umożliwienie takim osobom pozostawania
w miejscu zamieszkania. W skład Zespołu wchodzą wyznaczeni przez Burmistrza dzielnicy m.st.
Warszawy pracownicy urzędu dzielnicy oraz wyznaczeni przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
pracownicy dzielnicowego Ośrodka.
W dysponowaniu pomocą Zespół opiera się na zgłoszeniach od mieszkańców oraz współpracy
z podmiotami, które wspierają osoby potrzebujące. Zespół poszerza tę ewidencję, zdobywając
informacje o ewentualnych potrzebach na terenie dzielnicy.
Pracownicy Ośrodka bezwzględnie przestrzegali procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie
służby i organy państwa i pozostawali w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno
epidemiologicznymi. Wszystkie zalecenia aktualizowane były każdorazowo po ogłoszeniu nowych
wytycznych w powyższym zakresie i będą kontynuowane w 2021 r.
Pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 jest realizowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek w ramach Programu Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną oraz Dzielnicowego Zespołu
,,Warszawa Wspiera".
8.1. Program Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną
Celem Programu Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną jest zapewnienie pomocy osobom
wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
którzy zostali objęci kwarantanną lub izolacją domową. Pomoc dotyczy spraw niezbędnych do
codziennej egzystencji m.in. dostarczenie żywności, leków, środków higienicznych, odbioru odpadów
komunalnych oraz wsparcia psychologicznego. Koordynacją oraz udzielaniem wsparcia w ramach
Programu zajmują się pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.
W roku 2020 w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych w ramach Programu pobrano łącznie
150 paczek żywnościowych pozyskanych z:
- Caritas Polska,
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- Banku Żywności SOS Warszawa,
- Centrum Usług Społecznych 11Społeczna Warszawa".
W początkowym etapie pandemii dystrybucja racji żywnościowych odbywała się we współpracy
z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przez cały czas funkcjonowania Programu paczki żywnościowe były
odbierane i dostarczane środkami własnymi OPS. W roku 2020 dostarczono do osób potrzebujących
86 racji żywnościowych ze 150 pobranych.
Kolejną formą pomocy w ramach Programu był odbiór odpadów od osób przebywających w izolacji
domowej. Pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej rozpoznawali potrzeby w tym
zakresie oraz koordynowali pomoc świadczoną przez Centrum Usług Społecznych 11Społeczna
Warszawa". W roku 2020 powyższą formą pomocy objęto 34 środowiska/ 88 osób.
Przez cały okres pandemii pracownicy Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej kontaktowali się
z osobami przebywającymi w kwarantannie bądź izolacji domowej udzielając wsparcia i informacji
w różnych sprawach związanych z brakiem możliwości opuszczania domu (kontakt z urzędami
i instytucjami, w tym z Sanepidem, placówkami medycznymi i aptekami, pomoc w wyprowadzaniu
zwierząt domowych, zaspokajanie potrzeb kontaktu społecznego czy koordynacja wsparcia
psychologicznego). Do współpracy z Zespołem Aktywności Zawodowej i Społecznej czynnie włączył
się Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Zbór Kościoła Wolnych
Chrześcijan. W ramach Programu Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną w roku 2020 podjęto łącznie
3752 działania.
8.2. System wsparcia „Warszawa Wspiera"
Na podstawie Zarządzenia nr 469/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca
2020 r. w sprawie powołania Systemu Wsparcia 11Warszawa Wspiera" - Dzielnicowych Zespołów
Warszawa Wspiera", w dniu 15 kwietnia uruchomiony został w Dzielnicy Targówek System Wsparcia
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"Warszawa Wspiera".
Grupą docelową Programu 11Warszawa Wspiera" są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, które
zdecydowały się pozostać w domach z uwagi na swój wiek albo inne czynniki ryzyka. Część z nich nie
ma zapewnionej opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów i potrzebuje wsparcia. Pracownicy Zespołu
Aktywności Zawodowej i Społecznej, po weryfikacji zgłoszeń, wypełniają swoje zadania przede
wszystkim zapewniając tym osobom pomoc w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci, wyprowadzaniu
zwierząt domowych oraz ewentualnych innych czynnościach, które powodowałyby konieczność
wyjścia z domu. W ramach realizacji programu 11Warszawa Wspiera" pomocą zostali objęci seniorzy
oraz osoby potrzebujące, które ze względu na ogłoszony stan pandemii na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej obawiali się o swoje zdrowie, pozostając przy tym w domu.
Swoje potrzeby seniorzy i inni potrzebujący zgłaszali samodzielnie bądź zostali zgłoszeni przez
członków rodziny lub sąsiadów. W Urzędzie Dzielnicy Targówek uruchomiono także infolinię, która
zbierała informacje bezpośrednio od Seniorów wymagających pomocy lub osób z nimi związanych.
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Zadania Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej skupiały się w głównej mierze na
koordynowaniu działań, które prowadzone były oddolnie już od połowy marca 2020 r.
Podstawowymi zadaniami Zespołu w realizacji Programu są:
•

ustalenie, czy osoba potrzebująca pomocy jest w stanie skorzystać z oferty komercyjnej
(zakupy on-line);

•

ustalenie, czy osoba potrzebująca pomocy jest w stanie zapewnić sobie wsparcie
bezpośredniego otoczenia (rodziny, sąsiadów - rodzina nawet mieszkająca w innym mieście
może pomagać robiąc zakupy on-line);

•

ustalenie, jaki zakres pomocy jest konieczny jeśli na powyższe punkty uzyskano odpowiedź
negatywną;

•

ustalenie, czy osoba dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi (celem realizacji zakupu
potrzebnych produktów spożywczych oraz środków higieny osobistej).

Po weryfikacji oraz zebraniu wywiadu następowało przydzielenie wolontariusza do pomocy bądź
skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej celem wsparcia instytucjonalnego (pomoc w formie
zasiłku celowego, przyznania usług opiekuńczych).
Łącznie w 2020 roku podpisano porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich
z 36 osobami. Wolontariusze realizowali swoje zadania w ścisłym reżimie epidemicznym (maseczki,
rękawiczki, żele do dezynfekcji rąk przekazane z Urzędu Dzielnicy Targówek oraz z zasobów OPS
Targówek).
W roku 2020, w ramach Programu, podjęto łącznie 454 działania zmierzające do poprawy i pomocy
w sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Dzielnicy Targówek. Na powyższe składały się:
- pomoc wolontariuszy: zakupy artykułów spożywczych (w tym również wykupienie leków), pomoc
w wyprowadzaniu psa, donoszenie ciepłych posiłków - 217 działań,
- pomoc udzielona seniorom: wsparcie mentalne, rozmowy telefoniczne, porady, wyszukiwanie
aptek, kontakt z przychodniami, rozmowy z rodzinami seniorów, kontakt i pomoc z załatwianiu spraw
bieżących (drobne sprawy administracyjne, poczta) - 237 działań.
Od 26 października 2020 r. działania na rzecz seniorów były realizowane w ramach
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
8.3. Program „Wspieraj Seniora"
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 października uruchomiło program „Wspieraj
Seniora" na rok 2020, który był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej
Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem
pandemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów,
którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia
polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem,
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny
osobistej.
Program adresowany był do:
1) osób w wieku 70 lat i więcej, które zdecydowały się pozostać w domu w związku z zagrożeniem
zakażeniem COVID-19,
2) w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która korzystała
z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program „Wspieraj Seniora" stanowił informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości
uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2020 w zakresie realizacji zadania własnego,
określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej", tj. podejmowania
innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których
w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed
zakażeniem COVID-19. Wsparcia finansowego dla gmin z programu udziela się na podstawie art. 115
ust. 1 ustawy pomocy społecznej.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało umowę z PZU, która poprzez infolinię
przyjmowała zgłoszenia, które przekazywane były poprzez Centralną Aplikację Statystyczną do
koordynatora programu z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktował się telefonicznie z Seniorem, weryfikował
zgłoszenie i ustalał usługę wsparcia, która miała polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów,
zgodnie ze wskazanym przez niego zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywał Senior.
Realizacja programu kształtowała się następująco:
Poniższy wykres przedstawia dynamikę zgłoszeń osób zainteresowanych wszelaką formą pomocy ze
strony Ośrodka Pomocy Społecznej. Analizując dane należy zauważyć, że najwięcej zgłoszeń
odnotowanych zostało w październiku 2020 r., kiedy nie były podawane w środkach masowego
przekazu informacje o ponoszonych przez Seniorów kosztach zakupów, usługach opiekuńczych czy
pomocy w formie gorącego posiłku. W miarę uzyskiwania informacji na powyższy temat zgłoszenia
Seniorów poprzez infolinię PZU ulegały zmniejszeniu.
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W ramach programu realizowanego przez m.st. Warszawa „Warszawa Wspiera" można
zaobserwować wzrost liczby zgłoszeń (szczegółowe dane pkt. 8.2.).
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■ Razem

Poniższy wykres prezentujący podział osób zgłaszających się ze uwagi na płeć oddaje aktualną
strukturę społeczeństwa zamieszkującą Dzielnicę Targówek. Zauważalna jest dominująca liczba
kobiet, także w zakresie korzystania z programu „Wspieraj Seniora".
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Kolejny wykres obrazuje formy udzielonej pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora" z uwagi
na rodzaj pomocy udzielany w każdej z obu Filii Ośrodka. Ze 159 osób, które zgłosiły się poprzez
infolinię PZU, 100 osób zgłosiło się Bródna, zaś 59 z Targówka Mieszkaniowego, Zacisza i Targówka
Fabrycznego.
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W obu Filiach najczęściej zgłaszaną potrzebą były paczki żywnościowe oraz pomoc Wolontariusza
przy wykupieniu leków czy zrobieniu zakupów. Pracownicy socjalni pomagali w wielu przypadkach
także w wyszukiwaniu i przekazywaniu numerów telefonów do cateringu, aptek, poszukiwaniu
szczepionek przeciwko grypie czy kierowaniu osób zainteresowanych do Ośrodka, po pomoc
w formie usług opiekuńczych oraz pomoc finansową.
Programy „Wspieraj Seniora" i „Warszawa Wspiera" w okresie październik- grudzień 2020 roku
objęły łącznie wsparciem 247 osób, 10 osób po rozpoznaniu sytuacji nie wymagało wsparcia,
a 3 osoby zostały skierowane do innych dzielnicowych Ośrodków. Pracownicy Ośrodka rozwozili
paczki żywnościowe, dokonywali zakupów, zawozili obiady, wyrzucali śmieci. Do bezpośredniego
realizowania programu zostały wyznaczone osoby, które w ramach dodatkowych obowiązków
przygotowywały także paczki, rozpoznawały środowiska. Realizacja programu nastąpiła we
współpracy z osobami zaangażowanymi w program „Warszawa Wspiera".
W 2020 roku łącznie udzielono pomocy w formie paczek żywnościowych dla 115 osób, które
dowiezione zostały do mieszkań osób potrzebujących. W formie współpracy z Wolontariuszem dla
57 osób. W okresie październik - grudzień Wolontariusze wykonali dla osób potrzebujących
432 usługi w formie zakupów artykułów żywnościowych i medycznych, wyprowadzali psy, donosili
gorące posiłki do mieszkań, wyrzucali śmieci. Każda osoba, która zgłosiła się do programu czy to
„Wspieraj Seniora" czy 11Warszawa wspiera" uzyskiwała informacje na temat możliwości

wnioskowania w uzasadnionych przypadkach o pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej czy
składania wniosków do Urzędów Dzielnic np. o dodatek mieszkaniowy. Udzielane informacje
dotyczyły również zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych czy procedury
kwalifikacji do Domu Pomocy Społecznej.
Codziennością były rozmowy wspierające z Seniorami - okres izolacji sprawił, że osoby wspierane
potrzebowały kontaktu z nowymi osobami. W takcie rozmów Seniorzy opowiadali historię swojego
życia, historię choroby. Prawdopodobnie najczęściej były to osoby, które nie wychodziły z mieszkania.
Osoby starsze mają bardzo dużą potrzebę wychodzenia na zewnątrz i kontaktowania się z innymi
ludźmi.
W okresie od 24 października do 31 grudnia 2020 roku zostało świadczonych łącznie 1258 usług na
rzecz osób potrzebujących w programie Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora oraz Warszawa
Wspiera.
W kategorii inne usługi" znalazły się: skierowanie do domu pomocy społecznej, rozmowy
11

wspierające, pomoc w kontaktach z Urzędem Dzielnicy, Zakładem Gospodarowania
Nieruchomościami i innymi instytucjami, robienie zakupów i dostarczanie posiłków przez pracownika
OPS, wsparcie psychologa, pomoc w zamówieniu e-recepty, umówieniu wizyty lekarskiej czy
wyprowadzenie psa.
Spośród wszystkich zgłaszających się - 23,07% osób skorzystało z pomocy Wolontariusza, 46,55 %
skorzystało z pomocy w formie paczki żywnościowej, a tylko 8,19% skorzystało z pomocy
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instytucjonalnej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, 21,23% osób potrzebowało
informacji i rozmowy wspierającej.
Dzięki pomocy radnych Dzielnicy Targówek, którzy zaoferowali pomoc w formie artykułów
spożywczych, udało się skompletować 48 paczek dla osób potrzebujących, które następnie rozwieźli
pracownicy Domu Dziennego Pobytu oraz Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.
Zgodnie z deklaracją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Ma ląg program ma
obowiązywać w 1 kwartale 2021 roku z możliwością przedłużenia. Pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej nadal będą wspierać Seniorów w ramach programu.
VII. PODSUMOWANIE
Z pomocy Ośrodka w formie świadczeń pieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej skorzystało
w 2020 r. - 8 276 osób - wskaźnik interwencji socjalnej stanowił 7,11 % (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
2020 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 autorskich programów
dostosowanych do potrzeb rodzin z dziećmi,

•

wsparcia rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegające na
organizowaniu różnych form pracy grupowej i edukacyjnej. 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",
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•

współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych.

Obecna sytuacja pandemiczna stawia przed Ośrodkami Pomocy Społecznej nowe zadania. W związku
z ograniczeniem kontaktów międzyludzkich prowadzących do izolacji i osamotnienia, priorytetowym
staje się skupienie działań wobec osób niesamodzielnych, uwzględniając szczególnie osoby starsze,
niepełnosprawne, samotne.
Przydzielone Ośrodkowi obowiązki wynikające z zapobiegania zakażeniu COVID-19 spowodowały, że
stał się on głównym miejscem wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w tym trudnym czasie.
Struktura demograficzna Dzielnicy Targówek wskazuje na znaczną liczbę osób w wieku
poprodukcyjnym. Wśród mieszkańców dzielnicy dużą część stanowią również osoby
niepełnosprawne. W dobie pandemii zauważalny jest znaczny wzrost liczby osób wymagających
szczególnego wsparcia z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogących samodzielnie
funkcjonować. Wzrasta odsetek osób przeżywających kryzysy psychiczne.
Wyzwaniem stojącym przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek jest docieranie
z ofertą pomocy do każdej osoby wymagającej wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu. Zadaniem
instytucji jest jeszcze lepsze rozeznanie potrzeb mieszkańców i uzyskiwanie informacji o osobach,
które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.
W założeniach na rok 2021 stawiamy sobie jako priorytet wzmocnienie współpracy z administracjami
na terenie dzielnicy, rozszerzenie współpracy z administratorami budynków. Rok 2020 pokazał, że
ogromną wiedzę na temat osób z otoczenia mają najbliżsi sąsiedzi.
Kampania społeczna na temat oferty OPS prowadzona przy współpracy z administracjami budynków
poprzez dystrybucję plakatów informacyjnych pozwoli dotrzeć przez najbliższe osoby z sąsiedztwa do
osób wymagających wsparcia, a nie objętych jeszcze działaniami OPS.
Nowe wyzwanie dla Ośrodka to również zadania wynikające z Zarządzenia Prezydenta m.st.
Warszawy nr 1366/2020 z dn. 27.11.2020 r. w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu
postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy
oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej". Zarządzenie rozszerza udział OPS
w procedurze i nakłada na Ośrodek konieczność zmierzenia się z nieznanymi dotychczas elementami
procedury.
W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek będzie kontynuował superwizje dla
pracowników socjalnych. Doświadczenia poprzednich lat potwierdzają, że superwizja pracy socjalnej
umożliwia rozwój zawodowy pracowników i wzmacnia ich kompetencje zawodowe. Pracownicy
socjalni mają możliwość poszukiwania źródeł trudności w pracy i odkrywanie sposobów ich
pokonywania. Dzięki udziałowi pracowników socjalnych w superwizji Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Targówek utrzymuje wysoki poziom świadczonych usług.
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Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań
W-wa. 31.12.2020 r.
DZIELNICA- TARGÓWEK - Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy
Wyszczególnienie

Plan

wykonania)
kwota/liczba/

po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik
%

szt

BUDŻET ŁĄCZNIE

21307 234

211S7 295,47

99,30%

VI

2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

21009122

20 895 716,56

99,46%

Vl/1

Programy zdrowotne - program 1

71

ooo

70 992,08

99,99%

B/Vl/1/7

Działania epidemiczne - zadanie 7

71000

70 992,08

99,99%

71

ooo

70 992,08

99,99%

71

ooo

70 992,08

99,99%

14 765 977

14 669 125,40

99,34%

1450

1446,84

99,78%

1450

1446,84

99,78%

1450

1446,84

99,78%

Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395,
Kalkulacja:
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.inśrodków ochrony osobistej,
termometrów bezdotykowych, ozonatorów)
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: .......... )
podatek od towarów i usług (VAT)
inne wydatki
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1842, z późn. zm.)
Vl/3
B/Vl/3/1

Pomoc społeczna - program 3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz
usłual soecialistvczne - zadanie 1
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla
osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz
zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w
tym specjalistycznych
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z
budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.
inne
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział: 85395
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1R7f;\

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej.
B/Vl/3/2

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

251402

215 336,36

85,65%

B/Vl/3/2/2

Zadania z zakresu pomocv bezrobotnvm

251402

215 336,36

85,65%

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

DZIELNICA· TARGÓWEK• Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie

Szczegóły
(dotyczy
Plan
wykonania)
po zmianach
kwota/liczba/
szt

Wykonanie

Wskaźnik
%

1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. "Targówek stawia na zmiany" realizowany w latach 2019249 252

213 190,96

85,53%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

249 252

213 190,96

85,53%

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395

249 252

213 190,96

85,53%

249 252

213 190,96

85,53%

3. Orzanizacia prac społecznie użvtecznvch

2150

2145.40

99,79%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

2150

2 145,40

99,79%

Klasvfikacia: rozdział: 85395

2150

2 145.40

99,79%

ooo

1999,40

99,97%

146,00

97,33%

2021. W 2020 roku dla 30 uczestników podjęto takie działania jak:
doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, spotkania z trenerem pracy,
warsztaty autoprezentacji, poradnictwo prawne, psychologiczne, pracę

Kalkulacja:
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"
Nazwa projektu

Kalkulacja:
świadczenia społeczne

2

różne opiaty i składki

150

liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie
użytecznych z prawem do refundacji
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem
przez jednego bezrobotnego
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie
użytecznych (zł)
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie
użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem
przez jednego bezrobotnego
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie
użytecznych (zł)

4
147,015
8,5
3,4
146,25
8,5

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)

B/Vl/3/5

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5

22977

22 977,00

100,00%

21513

21513,00

100,00%

1464

1464,00

100,00%

11794388

11 760 162, 79

99,71%

Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom
zadania zlecone
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział: 85231
Kalkulacja:
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 935,35 zł, liczba
świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby
obiady dla dzieci cudzoziemców - średnia wartość zasiłku -8,22 zł, liczba
świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 5 osób
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)

B/Vl/3/7

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. św Wincentego 87 wraz z filia
nr 1 ul. Św Wincentego 87 oraz filia 2 ul. Stojanowska 12/14.

DZIELNICA - TARGÓWEK - Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy
Wyszczególnienie

Plan

wykonania)

po zmianach

kwota/liczba/

Wykonanie

Wskaźnik
%

szt
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy
materialnej
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy
socjalnej

3223
5053

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział: 85219
Kalkulacja:
średnie zatrudnienie

104,44

średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)

55,18

wvnazrodzenia i pochodne

10 990 458

10 971374,53

99,83%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

8 643 598

8 633 628,13

99,88%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

685 912

685 911,10

100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe

9180

9180,00

100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

1651 768

1642 655,30

99,45%

803 930

788 788

98,12%

237 587

225 501,64

94,91%

zakup materiałów i wyposażenia

200 163

199 983,58

99,91%

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

174 200

173 443,22

99,57%

zakup energii

69

ooo

68 859,16

99,80%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

45 300

44 974,17

99,28%

szkolenia pracowników

22

ooo

21453,10

97,51%

wyjazdy służbowe krajowe

20000

19 999,40

100,00%

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11961

11961,00

100,00%

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

11

ooo

10 714,69

97,41%

zakup usług remontowych ( bieżące naprawy i konserwacje)

9 200

9 095,32

98,86%

zakup usług zdrowotnych

3 495

2 779,00

79,51%

różne opłaty i składki

24

23,98

99,92%

o

0,00

12160

12160,00

100,00%

523144

519 087,36

99,22%

inne wydatki: (związane z ww. zadaniem posortowane w kolejności od
najwyższej wartości wg. kolumny "Plan po zmianach")
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna,
monitoring)

W ramach ww. środków kwotę:
- kwotę 0,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i
obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)
- kwotę 12 160 zł przeznaczono na realizację programu "Wspieraj seniora na
rok 2020"
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1282)

B/Vl/3/8

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach
oomocv soolecznei - zadanie 8

3

DZIELNICA- TARGÓWEK- Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy

Plan

wykonania)

Wyszczególnienie

po zmianach

kwota/liczba/
szt

Wykonanie

Wskaźnik
%

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi
bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej
lub okresowej opieki
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie
odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.
523 144

519 087,36

99,22%

523 144

519 087,36

99,22%

429 009

426 917,87

99,51%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

330 963

330 962,56

100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 815

15 814,60

100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe

13 750

13 750,00

100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

68481

66 390,71

96,95%

inne wydatki:

94135

92 169,49

97,91%

zakup materia/ów i wyposażenia

64 600

64 589,70

99,98%

zakup energii

14 300

13 310,92

93,08%

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8139

8138,87

100,00%

zakup usług pozostałych

4 300

3 520,18

81,86%

zakup usług remontowych

1500

1345,75

89,72%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1

999,75

99,98%

opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

180

148,32

82,40%

zakup usług zdrowotnych

116

116,00

100,00%

356858

351642,60

98,54%

352 058

347 540,63

98,72%

352 058

347 540,63

98,72%

zadania własne
11.Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych.
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu

27

średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (z/)

1602,12

średnie zatrudnienie

5,08

Dvsoonent 1: Ośrodek Pomocv Soolecznei
Klasyfikacja: rozdział: 85203
Kalkulacja:
wvnazrodzenla i pochodne

ooo

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1282)

B/Vl/3/9

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży
oozbawionvm ooieki rodziców - zadanie 9
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki
rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i
c;;vc;;tpm 11 niPr7v

7rl<::tPnr1pi

11

Ac;vc;;tpnt rnrbinv11

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na
realizację zadań własnych
Dvsoonent: Ośrodek Pomocv Soolecznei
Klasyfikacja: rozdział: 85504
Kalkulacja:

4

DZIELNICA- TARGÓWEK- Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy
Wyszczególnienie

Plan

wykonania)

po zmianach

kwota/liczba/
szt
średnie zatrudnienie (liczba etatów)

Wykonanie

Wskaźnik
%

3,83

wynagrodzenia i pochodne

332 037,00

329 796,84

99,33%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

254 521

254519,77

100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 946

22 946,00

100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe

o

0,00

- pochodne od wynagrodzeń

54 570

52 331,07

95,90%

inne wydatki:

20021

17 744

88,63%

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 222

7 221,63

99,99%

wyjazdy służbowe krajowe

4120

2 247,30

54,55%

zakup materia/ów i wyposażenia

5 696

5 669,80

99,54%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 408

2 407,30

99,97%

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

400

197,76

49,44%

zakup usług zdrowotnych

175

0,00

0,00%

2. Rodziny wsoieralace

4 800

4101,97

85,46%

4 800

4101,97

85,46%

4 800

4101,97

85,46%

245 358

228 072,45

92,95%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Sootecznei

245 358

228 072,45

92,95%

Klasvfikacia: rozdział: 85295

152

ooo

139 831,34

91,99%

152

ooo

139 831

91,99%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział: 85504
Kalkulacja:
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz
rodzin wspieranych
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

B/Vl/3/10

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych
osób i rodzin - zadanie 10
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Kalkulacja:
realizacja programu "Wspieraj seniora na rok 2020" - liczba osób objętych
programem 244
wynagrodzenia i pochodne

71857

59 688

83,07%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

54 357

42196,40

77,63%

- wynagrodzenia bezosobowe

6

ooo

6000,00

100,00%

- pochodne od wynagrodzeń

11500

11492,01

99,93%

inne wydatki:

80 143

80 142,93

100,00%

zakup materia/ów i wyposażenia

78 203

78 202,93

100,00%

zakup usług pozostałych

1940

1940,00

100,00%

D ZIELN IC A - TA RG Ó W EK - O środek Pom ocy Społecznej
Szczegóły
(doty czy
W yszczegó lnienie

wy ko nan ia)

Plan
o zm ianach

W yko nanie

kwota/liczba/ P

W skaźnik

%

szt

Klasvfikacia: rozdział: 85395

88 241,11

94,52%

ooo

6 806,13

97,23%

1500

1493,44

99,56%

84 858

79 941,54

94,21%

93 358

Kalkulacja:
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na
7

rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym -Impreza
karnawałowa

( 20 os.). Dzień Seniora {150 os.).

prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: Grupy samopomocowe dla osób
starszych" Kolorowa jesień" (11 osób), Grupy samopomocowe dla rodziców
dzieci z niepełnosprawnością ( 7 os.), Grupa Samopomocowa dla
opiekunów dzieci niepełnosprawnych "Silne babki"( 24 os.), Grupa
samopomocowa " Plus 60 nie badź sam" ( 20 osób) , Punkt konsultacvinv"

inne - realizacja programów - Wolontariat ( 36 os.), Program 'Swietlik ( 30
os.), Program "Chatka Puchatka " (33 os.), Program "Jesteśmy sobie
potrzebni" ( 150 os.), " Między nami rodzicami" (30 os), Socjal-med. ( 5 os.),
Zaloguj i pomagaj ( 40 os.), Szkoła dla rodziców ( 30 os.).

Podstawa (2rawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)
4. Uchwała Nr Xl/218/2019 Radym.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019
roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w
formie budżetu obywatelskiego
B/Vl/3/11

Dożywianie - zadanie 11

B/Vl/3/11/1 Realizacia programu "Posiłek w szkole i w domu"

1570400

1570400,00

100,00%

1 oso ooo

1050000,00

100,00%

ooo

1050 000,00

100.00%

304 406

304 406,00

100,00%

131303

131303,00

100,00%

15 241

15 241,00

100,00%

581050

581050,00

100,00%

18 000,00

100,00%

Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na
realizację zadań własnych
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)

40,00%

Dysponent: Ośrodek Pomocv Społecznej

1050

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230
Kalkulacja:
dożywianie dzieci i dorosłych:
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:
- liczba osób objętych programem

100

- średnia wartość posiłku

14,61

- średni okres dożywiania (dni)

208,35

opłaty za szkolne obiady:
- liczba osób objętych programem

258

- średnia wartość posiłku

8,77

- średni okres dożywiania (dni)

58,03

żywienie w żłobkach:
- liczba dzieci objętych programem

49

- średnia wartość posiłku

7,04

- średni okres dożywiania (dni)

80

zasiłki celowe na zakup żywności ( liczba świadczeniobiorców-585, liczba
świadczeń -2721, średnia wartość świadczenia- 213,54 zł)
zakup paczek żywnościowych (150 paczek).

18

- średnia wartość paczki żywnościowej

120,00

6

ooo

DZIELNICA-TARGÓWEK- Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy
Wyszczególnienie

Plan

wykonania)

. b / po zmianach
k wota/1 1cz a
szt

Wykonanie

Wskaźnik
%

o

0,00

0,00%

520400

520 400,00

100,00%

520 400

520 400,00

100,00%

389 098

389 098,00

100,00%

49482

49 482,00

100,00%

o

0,00

0,00%

61020

61020,00

100,00%

20 800

20 800,00

100,00%

o

0,00

0,00%

- inne (podać jakie)
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)

B/Vl/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu dożvwiania
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla
dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić
Dvsoonent: Ośrodek Pomocv Soołecznei
Klasyfikacja: rozdział: 85214
Kalkulacja:
dożywianie dzieci i dorosłych:
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:
- liczba osób objętych programem

184

- średnia wartość posiłku

12,41

- średni okres dożywiania (dni)

170,40

opłaty za szkolne obiady:
- liczba osób objętych programem

75

- średnia wartość posiłku

8,00

- średni okres dożywiania (dni)

82

żywienie w żłobkach:
- liczba dzieci objętych programem

o

- średnia wartość posiłku

0,00

- średni okres dożywiania (dni)

o

zasiłki celowe na zakup żywności( liczba świadczeniobiorców-95, liczba
świadczeń -193, średnia wartość świadczenia- 316,17 zł)
zakup paczek żywnościowych ( 178 paczek)
- średnia wartość paczki żywnościowej
- inne

116,85

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)

Vl/4

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

6172145

6155 599,08

99,73%

B/Vl/4/1

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

5 880406

5 864 062,13

99,72%

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym
orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty
ani emerytury
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z
dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
Dvsoonent: Ośrodek Pomocv Soołecznei

5 880 406

5 864 062,13

99,72%

Klasvfikacia: rozdział: 85214

2 787 144

2 779 928.44

99,74%

Kalkulacja:
zasiłki celowe:
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - ........ zł, liczba

1998 623

1998 622,85

100,00%

38 612

38 611,85

100,00%

świadczeń - ....... , liczba świadczeniobiorców - .... osób (wydatki
przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb należy doprecyzować wydzielić i określić przeznaczenie zasiłku)
w tym:

DZIELNICA- TARGÓWEK - Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy
Wyszczególnienie

Plan

wykonania)
kwota/liczba/

po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik
%

szt
- niezbędne naprawy ( hydraliki, wymiana zamków do drzwi) - średnia
wartość zasiłku -133,33 zt, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców -

400

400,00

4 959

4 958,85

12720

12 720,00

1800

1800,00

18 338

18 338,00

295

295,00

100

100,00

307 643

307 643,00

100,00%

142 308

142 308,00

100,00%

150 390

150 390,00

100,00%

481806

481806,00

100,00%

61600

61600,00

100,00%

6 228

6 228,00

100,00%

44 876

44 876,00

100,00%

20 558

20 558,00

100,00%

455 682

455 682,00

100,00%

288 920

288 920,00

100,00%

697 521

697 520,90

100,00%

83 784,69

92,07%

3 093 262

3 084133,69

99,70%

3 093 262

3 084133,69

99,70%

291739

291536,95

99,93%

3 osoby
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 381,45 zt, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób
- dopłaty do zakupu: okularow, protez zębowych, śr. opatrunkowych średnia wartość zasiłku - 397,50 zt, liczba świadczeń - 32, liczba
świadczeniobiorców - 27 osób.
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku -138,46 zt, liczba
świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osoby.
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 106,00 zt, liczba
świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców -118 osób.
- zasiłek na wyrobienie dokumentów -- średnia wartość zasiłku - 59,00 zt,
liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka)
<rPrlni~ w~rtn<t' 1~<iłk11 - 1nn nn 1ł lir1h~ <wi~rlr1Pń - 1 lir1h~
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 248,50 zł, liczba świadczeń 1238, liczba świadczeniobiorców - 420 osób,
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 236 zł, liczba świadczeń - 603
liczba świadczeniobiorców - 193 osoby
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 278,50zł, liczba świadczeń - 540,
liczba świadczeniobiorców - 312 osób
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -261 .zt, liczba
świadczeń - 1846, liczba świadczeniobiorców -445 osób
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku
-400 zt, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -692 zt, liczba
świadczeń - 9., liczba świadczeniobiorców - 6 osób
- zakup opalu - średnia wartość zasiłku - 863.zt, liczba świadczeń - 52, liczba
świadczeniobiorców - 49 osób
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 541,50 zt, liczba świadczeń 38, liczba świadczeniobiorców - 28 osób
- program osłonowy dla osób, na koszty utrzymania lokalu mieszkalnego
średnia wartość zasiłku -173zt, liczba świadczeń - 2634, liczba
świadczeniobiorców - 430.osób
- inne (dezynsekcja,drzwi, sanitariaty, biurko,butla gazowa,piecyk gazowy,
opłata internetu do nauki zdalnej, środki czystości, art..pielęgnacyjne,
podkłady urologiczne) - średnia wartość zasiłku - 310.zł, liczba świadczeń 932, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 359,92 zł, liczba świadczeń 1938, liczba świadczeniobiorców - 354 osób
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 618,27 zł, liczba
świadczeń -32
Klasvfikacia: rozdział: 85216

91

ooo

Kalkulacja:
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 535,53 zt, liczba świadczeń 5759, liczba świadczeniobiorców - 552 osoby
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876)
2. Uchwała Nr LVll/1489/2017 Radym.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017
r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które
poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z
późn. zm.)
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych

B/Vl/4/4

ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia
7 nnmnru cnnłor7noi - 7::arł:::anio 4

DZIELNICA- TARGÓWEK- Ośrodek Pomocy Społecznej
Szczegóły
(dotyczy
Wyszczególnienie

wy konania)
kwota/liczba/

Plan

Wykonanie

po zmianach

Wskainik
%

szt
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych
ubezpieczeniem społecznym
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań
własnych i zleconych gminie.
zadania zlecone:

36 706

36 503,95

99,45%

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

36 706

36 503,95

99,45%

Klasvfikacia: rozdział: 85195

36 706

36 503,95

99,45%

wywiady środowiskowe

31 799

31 799,00

100,00%

pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji

4907

4 704,95

95,88%

zadania własne:

255 033

255 033,00

100,00%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Soo/ecznei

255 033

255 033,00

100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 85213

255 033

255 033,00

100,00%

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych
świadczeń opieki zdrowotnej.
Kalkulacja:

Kalkulacja:
opiaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym ( średnia liczba osób objetych
ubezpieczeniem -443; liczba świadczeń - 5100, średnia wartość składki
50,00 zł.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
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EDUKACJA - część opisowa
DZIELNICA TARGÓWEK

Szczegóły
(dotyczy
wykonania) Plan po zmianach Wykonanie
kwota/
liczba/szt.

Wyszczególnienie

Wskaźnik

V

wynik

2.2.5. EDUKACJA

184 512

147 978,91

80,2%

V/2

wynik

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

184 512

147 978,91

80,2%

B/V/2/8

wynik

Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8

184 512

147 978,91

80,2%

B/V/2/8/2

wynik

Stypendia socjalne

184 512

147 978,91

80,2%

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

184 512

147 978,91

80,2%

Kalkulacja:

B/V/2/8/ 854
B/V/2/8/ 854

85415

3240

Stypendia dla uczniów

176 012

146 738,91

85415

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

8 500

1240,00

83,4%
14,6%

113 600

113 600,00

100,0%

Podstawa
1. Ustawa
2. Ustawa
3. Ustawa

prawna:
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty {Dz.U.2020.1327)
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe {Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
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