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1. 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). 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (OPS) jest wyodrębnioną jednostką 

organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie 

Dzielnicy. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, 

pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

Pracę OPS reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Zakres działania Ośrodka określa statut 

stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 

2008 r. z późn. zm., zgodnie z którym Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez: 

tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk 

rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej, 

pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń. Zgodnie z ustawą 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Ośrodek zapewnia rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp 

do specjalistycznego poradnictwa, a także organizuje inne formy pracy z rodziną. 

2. Charakterystyka Dzielnicy Targówek  

2.1. Struktura demograficzna Dzielnicy Targówek  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Dzielnicę Targówek zamieszkiwało 114 980 osób 

zameldowanych na pobyt stały oraz 3 203 osoby zameldowane na pobyt czasowy, łącznie 

118 183 osoby.  
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GRUPY 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na 31.12.2021 

zameldowani na pobyt stały 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na 31.12.2021 

zameldowani na  pobyt 

czasowy 

Ogólna liczba mieszkańców 

w tym: 

114 980 3 203 

osoby w wieku produkcyjnym 63 628 2 582 

osoby w wieku  do 18 r. życia  21 769 527 

osoby w wieku poprodukcyjnym 29 583 94 

w tym:  

KOBIETY 62 929 1 503 

MĘŻCZYŹNI 52 051 1 700 

Źródło: dane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Targówek 

m. st. Warszawy 

Dynamikę zmian przedstawia poniższe zestawienie: 

Grupa wiekowa  

(osoby zameldowane na pobyt stały) 
2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Ogólna liczba mieszkańców 

w tym: 
117 316 116 480 114 980 

osoby w wieku produkcyjnym  

 

65 184  

(55,56%) 

64 487 

(55,36%) 

63 628 

(55,34%) 

osoby do 18 r. życia 
21 832 

(18,61%) 

21 950 

(18,84%) 

21 769 

(18,93%) 

osoby w wieku poprodukcyjnym 
30 300 

(25,83%) 

30 043 

(25,80%) 

29 583 

(25,73%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Delegatury Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
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Struktura demograficzna w 2021 r. wg wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego przedstawia się 

następująco: 
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Źródło: opracowanie własne 

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 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego.  

2.2. Charakterystyka świadczeniobiorców pomocy społecznej 

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 2021 r. ogółem z pomocy skorzystało 6 018 osób, tj. 3 516 rodzin, w tym: 

- wyłącznie w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 3 287 osób, tj. 2 061 rodzin,  

- w formie pracy socjalnej wsparciem objęto 2 731 osób, tj. 1 455 rodzin. 

W 2021 r. pracownicy socjalni przyjęli i rozpatrzyli 13 454 wnioski o przyznanie pomocy. W wyniku 

wszczętych postępowań wydano 13 726 decyzji administracyjnych. 

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),  
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- 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 2019, 2020 i 2021 

 

 

rok 

świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane 

w ramach zadań własnych i zleconych 

pomoc udzielona w postaci 

pracy socjalnej -ogółem 

liczba rodzin liczba osób w rodzinie liczba rodzin liczba osób 

w rodzinie 

2019 1 955 3 112 3 824 6 445 

2020 2 115 3 223 4 278 8 276 

2021 2 061 3 287 3 516 6 018 

 

Wskaźnik interwencji socjalnej wynosił: w 2019 r. – 5,49 %, w 2020 r. – 7,11%, w 2021 r. -  5,23%. 

2.2.1. Powody przyznania pomocy 

Poniższa tabela przedstawia zdiagnozowane w roku 2021 r. dominujące trudności rodzin/osób, 

uzasadniające przyznanie pomocy. 

Powód przyznania pomocy 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

długotrwała choroba 1 311 1 788 

ubóstwo 1 115 1 641 

niepełnosprawność 811 1 174 

bezrobocie 430 863 

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 
248 734 

bezdomność 176 192 

alkoholizm 128 156 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRiPS-03 za 2021 r. 
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Źródło: opracowanie własne 
 

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 2021 roku, stanowiły rodziny osób 

długotrwale lub ciężko chorych i była to grupa 1 311 rodzin, tj. 63,61 % ogółu rodzin. Kolejną dużą 

grupę stanowiły rodziny osób dotkniętych ubóstwem – 1 115 rodzin, tj. 54,10 % ogółu rodzin, rodziny 

osób z niepełnosprawnościami - 811 rodzin, tj. 39,35 % ogółu rodzin, rodziny z problemem 

bezrobocia – 430, tj. 20,86 % 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.  

2.2.2. Struktura świadczeniobiorców 

Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających z pomocy 

Ośrodka w 2021 r., w tym również w postaci pracy socjalnej. 

W roku 2021 ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Targówek skorzystało łącznie 

3 516 rodzin – 6 018 osób. W porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek liczby rodzin korzystających 

ze świadczeń o 762. 
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Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2021 r.  

Wyszczególnienie Liczba rodzin ogółem 
Liczba osób 
w rodzinach 

0 1 2 

Rodziny ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 3 516 6 018 

o liczbie osób 1 2 2 297 2 297 

2 3 492 984 

3 4 361 1 083 

4 5 218 872 

5 6 115 575 

6 i więcej 7 33 207 

w tym (z wiersza 1): 

8 687  2598 Rodziny z dziećmi ogółem  
(wiersz 9+10+11+12+13+14+15) 

o liczbie dzieci 1 9 335 1005 

2 10 221 884 

3 11 89 445 

4 12 33 198 

5 13 6 42 

6 14 3 24 

7 i więcej 15 0 0 

w tym (z wiersza 1): 

16 329 932 Rodziny niepełne ogółem  
(wiersz 17+18+19+20) 

o liczbie dzieci 1 17 152 304 

2 18 108 324 

3 19 48 192 

4 i więcej 20 21 112 

w tym (z wiersza 1): 

21 1456 1753 Rodziny emerytów i rencistów ogółem  
(wiersz 22+23+24+25) 

o liczbie osób 1 22 1244 1244 

2 23 147 294 

3 24 50 150 

4 i więcej 25 15 65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRiPS-03 za 2021 r. 

Najliczniejszą grupę osób korzystających ze świadczeń stanowiły osoby prowadzące jednoosobowe 

gospodarstwa domowe – 65,33% ogółu rodzin.  

Wśród grupy seniorów i rencistów osoby samotnie gospodarujące stanowiły 85,44%. 

Udział rodzin wielodzietnych (trójka dzieci i więcej) korzystających ze świadczeń w stosunku do 

wszystkich rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń wynosił 19,07%. 
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3. Charakterystyka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek 

3.1. Cele i zadania Ośrodka 

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 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.);  

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);  

• ustawy z dnia  z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

z późn. zm.);  

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);  

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2407, z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. 

zm.); 

• 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1297); 

• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1100, 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 2021 r. poz. 1858); 

• ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354); 
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• 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, z późn. zm.); 

• 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 2021 r. poz. 1915).  

Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej 

i innych ustawach, obejmujące w szczególności: 

• prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób 

wymagających opieki, 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 

• przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

• przyznawanie pomocy w naturze, 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się, 

• udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym, 

• świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym 

nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

• udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

• sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym, 

• pracę socjalną, 

• opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 

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



13 
 

• diagnozę problemów społecznych na obszarze swojego działania oraz określanie potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej, 

• dożywianie dzieci, 

• sporządzanie sprawozdawczości, 

• współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach, 

• organizowanie prac społecznie użytecznych, 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

• zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną, 

• ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

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

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

Ośrodek realizuje również zadania zlecone m. st. Warszawy określone w ustawie o pomocy 

społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą 

Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową m. in. 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie 

schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki.  

Zakres działania Ośrodka szczegółowo określa statut Ośrodka stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały 

Nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku ze zmianami. 
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3.2.  Struktura organizacyjna Ośrodka 

3.2.1. Komórki organizacyjne 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________  podległość w ramach struktury organizacyjnej 

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

DYREKTOR 

Z-CA DYREKTORA 

 
Dział Wsparcia Rodziny 
 

Zespół 
Finansowo-
Księgowy 

Dział 
Administracyjno-

Gospodarczy 

Zespół Wsparcia ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

Samodzielne stanowiska pracy 

 

Główny Księgowy 

Zespół Wsparcia Społecznego  

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

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

Zespół Wsparcia ds. osób 
starszych 
i z niepełnosprawnością  
- Dom Dziennego Pobytu 

Zespół Pomocy 
Specjalistycznej 

Zespół 
Gospodarczy 
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3.2.2.  Kadra 

Stan na 31.12.2021 r. 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA 
Liczba osób 

zatrudnionych 

Liczba 

etatów 

DYREKCJA 

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

3 3,00 

Filia Nr 1 i Filia Nr 2 

w tym: kierownicy Filii, kierownicy Działów, pracownicy socjalni, 

radca prawny, pracownicy Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz 

66 64,25 

Dział Wsparcia Rodziny  12 10,00 

ZESPOŁY: 

- Pomocy Specjalistycznej 

- Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy 

- Wsparcia Społecznego 

 

13 12,50 

Zespół Wsparcia ds. osób starszych i z niepełnosprawnością  

 - Dom Dziennego Pobytu 

8 7,25 

Zespół Finansowo-Księgowy 6 5,80 

Dział Administracyjno – Gospodarczy  11 9,15 

Samodzielne stanowiska pracy  1 0,75 

RAZEM  120 112,70 
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4. Plan i wykonanie budżetu za 2021 r.  

ZADANIE PLAN WYKONANIE Wskaźnik % 

 

517 023 290 310,91 56,15 % 
EDUKACJA - pomoc materialna dla uczniów 
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków 
szkolnych 

 
 

21 545 871 21 465 448,77 99,63% OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 

w tym:  

zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia 
zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych 
ubezpieczeniem społecznym oraz osób 
pobierających niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, sprawianie pogrzebów 

6 114 406 6 062 112,29  99,14% 

dożywianie 1 582 276 1 580 245,10 99,87% 

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

61 812 61 809,66 100,00% 

pomoc dla cudzoziemców 20 771 20 754,39 99,92% 

obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej  12 448 733 12 432 810,63 99,87% 

zapewnienie opieki osobom przebywającym 
i dochodzącym w jednostkach pomocy  

603 891 601 938,04 99,68% 

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

405 890 405 213,54 99,83% 

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
zaspokojenia potrzeb życiowych osób i rodzin   

308 092 300 565,12 97,56% 

w tym :  

program „Wspieraj Seniora” 158 000 158 000,00 100,00% 

udział  w realizacji programu unijnego 
„Opiekuńcza Warszawa” 

2 906 1 594,88 54,88% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 300 000 300 000,00 100,00% 

BUDŻET ŁĄCZNIE 22 362 894 22 055 759,68 98,63% 

Szczegółowy budżet stanowi załącznik do sprawozdania. 
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5.  Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej 

5.1.  Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy 

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 

Rodzaj  pomocy  

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenie 

 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

 

Średnia wartość 

świadczenia 

Zasiłek stały 542 5 569  2 958 930,68 531,32 

Zasiłek okresowy 378 2 332  822 760,00  352,81 
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Pomoc w formie zasiłków celowych  

Cel udzielonej pomocy 
Liczba 
świadczeń 

Liczba 
świadczeniobiorców 

Średnia 
wartość 
świadczenia 

Kwota 
świadczeń 

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, 
w tym: 

   
58 262 

     - naprawy (hydraulika, wymiana 
zamków do drzwi )  7 7 188,29 1 318 

 - dopłata do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 23 19 430 9 890 

 - dopłaty do zakupu: okularów, 
protez zębowych, środków 
opatrunkowych 34 31 503,33 17 113 

 - bilety miesięczne; jednorazowe  9 6 138,89 1 250 

 - środki  higieny osobistej  165 111 189,34 27 941 

 - zasiłek na wyrobienie 
dokumentów 9 9 61,11 550 

 -  wstępne badania lekarskie 
specjalistyczne (np. kierowca, 
kucharka)  1 1 200 200 

     

 - koszty leczenia 
1327 432 258,10 342 495 

 - opłata czynszu  
1293 299 273,67 353 856 

 - zakup odzieży 
576 358 310,43 178 807 

 - opłata za energię elektryczną i gaz  
1839 442 259,09 476 469 

 - zakup sprzętu gospodarstwa 
domowego i pościeli 185 141 415,35 76 840 

 - opłata turnusu rehabilitacyjnego 
10 9 585,30 5 853 

 - kolonie i obozy dla dzieci 
5 4 531,00 2 655 

 - zakup opału 
49 37 806,12 39 500 

 - remont mieszkania 
45 33 465,05 20 927 

 - program osłonowy dla osób, na 
koszty utrzymania lokalu 
mieszkalnego 378 65 102,14 38 609 

 - inne (dezynsekcja, zakupy: drzwi, 
sanitariaty, biurko, butla gazowa, 
piecyk gazowy, opłata internetu do 
nauki zdalnej, środki czystości, art. 
pielęgnacyjne, podkłady 
urologiczne)  1025 439 303,11 310 683,61 
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Wartość przyznanych w 2021 r. zasiłków celowych łącznie wynosiła 1 904 956,61 zł dla 

1 521 świadczeniobiorców. 

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 dla rodzin wielodzietnych. Świadczenie 

pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów 

utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego w okresie 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. przysługiwało 

rodzinom wielodzietnym, jeżeli osoby w rodzinie spełniają kryterium dochodowe, podwyższone 

uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 

podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej tj. do kwoty 350% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej. Wysokość zasiłku celowego przyznanego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących 

kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego ustalano w wysokości nie wyższej niż 50% 

miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W okresie trwania programu Pomoc osłonowa od kwietnia do grudnia 2021 r. z pomocy skorzystało 

65 osób, które otrzymały 104 decyzje. Wartość przyznanych zasiłków celowych łącznie wyniosła 

38 608,88 zł. 

5.2.  Świadczenia niepieniężne 

5.2.1. 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 2021 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 2021 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 DPS 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 2021 roku kontynuowano pracę socjalną w oparciu 

o to narzędzie w ramach, którego zawarto 264 kontrakty socjalne, którymi objęto 340 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.  

I. Działania pracowników socjalnych  

W 2021 r. pracownicy socjalni podejmowali i wykonywali w ramach pracy socjalnej działania, 

w szczególności w zakresie:  
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• poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego, pomocy w pisaniu pism i odwołań do 

różnych instytucji, wydawania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, 

wydawania skierowań do sklepu socjalnego Spichlerz, pośredniczenia w sprawach dotyczących 

wyjaśniania sytuacji klientów, kierowania do organizacji i instytucji udzielających pomocy 

specjalistycznej, współpraca ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami - 2253 osoby,  

• przeprowadzania wywiadów środowiskowych dotyczących rodzin zobowiązanych do alimentacji 

(art. 103 ustawy o pomocy społecznej) –   292, 

• przeprowadzania wywiadów środowiskowych, o których mowa w art. 107 ust. 1a dotyczących 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 500+ - 113, 

• przeprowadzania wywiadów środowiskowych, dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy 

społecznej –  201, 

• kompletowania dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w DPS – 75, 

• postępowania w sprawach, dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, 

określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

– 320, 

• współpracy z Policją, Sądem, Prokuraturą – 507. 

Współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz klientów Ośrodka 

W 2021 r. pracownicy Ośrodka współpracowali na rzecz klientów m. in. z następującymi instytucjami: 

Urzędem Dzielnicy Targówek, Sądami, Policją, Strażą Miejską, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,  

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, Fundacją „Po Drugie”, PCK, 

Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Niebieską Linią, Warszawskim Centrum Wielokulturowym, 

Stowarzyszeniem Spoza, Centrum Praw Kobiet, Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości, 

Stowarzyszeniem Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża, Katolickim Stowarzyszeniem 

Niepełnosprawnych, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa Praga, 

Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa Kofoeda. 
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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 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nawiązano współpracę z instytucjami prowadzącymi 

dystrybucję żywności. Ośrodek wydawał skierowania po odbiór artykułów spożywczych m. in. do : 

- Caritas przy parafii Św. Faustyny ul. Żuromińska 2, 

- PKPS Magazyn Wsparcia Społecznego ul. Środkowa 14. 

Program ma na celu wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie dotkniętych 

ubóstwem, niepełnosprawnością, wielodzietnością czy bezdomnością. PKPS oferował również pomoc 

w formie nowego obuwia oraz odzieży dla osób dorosłych i dzieci.  

W 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, z niepełnosprawnością, 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 jest 

aktywizacja samych instytucji oraz osób w nich pracujących i realizujących poszczególne zadania.  

Umożliwia to sprawny i właściwy przepływ informacji, wzrost kompetencji pracowników oraz 

znajomości zadań realizowanych przez inne instytucje, szybkość reakcji, konsekwencję 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. 

Pozyskiwana wiedza stanowi ważny czynnik pozwalający podejmować szybkie działania, także 

w sytuacjach kryzysowych oraz ma ogromne znaczenie w procesie dalszego rozwoju systemu pomocy 

społecznej. 

II. projekty socjalne 

Pracownicy socjalni od kilku lat realizują projekty socjalne skierowane do grup społecznych o różnych 

sytuacjach życiowych i tym samym o różnych potrzebach.  

W 2021 r. realizowane były następujące projekty socjalne: 

Projekty skierowane do seniorów 
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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. 

W 2021 r. spotkania grupy wsparcia dla osób starszych „Kolorowa jesień” wznowione zostały 

w kwietniu. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, spotkania były dynamiczne i interesujące. 

Rozpoczęto wspólnym grillem, na którym seniorzy mogli spotkać się na świeżym powietrzu po długim 

okresie izolacji. Ogromną atrakcją była wycieczka autokarowa do Kozłówki i Kazimierza nad Wisłą. 

Grupa seniorów miała okazję oglądać przedstawienia teatralne, seanse filmowe, uczestniczyć w Dniu 

Seniora i zorganizowanym przy tej okazji ognisku, jak również wspólnym wyjściu na pizzę. Jedno ze 

spotkań poświęcone było bezpieczeństwu i prowadzone było przez funkcjonariuszy Policji. Uczestnicy 

grupy byli bardzo zainteresowani powrotem do tradycyjnych spotkań. Udział w spotkaniach sprawia 

seniorom przyjemność i daje poczucie coraz silniej odczuwanej wspólnoty. Do grupy dołączyły nowe 

osoby, które szybko nawiązały pozytywne relacje z pozostałymi uczestnikami. 

Grupa samopomocowa „Plus 60 - NIE JESTEŚ SAM” działa od października 2010 r. Od 10 lat uczestnicy 

grupy korzystają z różnego rodzaju zajęć integrujących oraz aktywizujących seniorów: wycieczek, 

wyjść do teatru i kina. W 2021 r. w związku z przedłużającą się pandemią spotkania grupy od stycznia 

do końca lipca zostały zawieszone. Mimo obostrzeń uczestnicy mieli możliwość kontaktu, 

w zależności od potrzeb: telefonicznego, drogą mailową bądź osobistego z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. W dniu 24 sierpnia seniorzy wyjechali na wycieczkę do Kozłówki, gdzie zwiedzili 

kompleks pałacowy i atrakcje Kazimierza Dolnego. We wrześniu seniorzy brali udział w dwóch 

wydarzeniach - w spektaklu teatralnym „Ja Warszawa” zorganizowanym przez „Otwartą Rampę” oraz 

pikniku zorganizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Rodzin. 

W październiku 2021 r. przy współpracy z Fundacją „Hej Koniku” na terenie PGR Bródno 

zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Seniora. W kilku blokach tematycznych wykładowcy 

z Akademii Pedagogiki Specjalnej przybliżyli seniorom jaką przyjemność może sprawić jazda na 

rowerze, jak żyć i jeść zdrowo, przedstawiono metody ćwiczenia pamięci, jogę śmiechu. Całość 

odbyła się przy akompaniamencie akordeonu, co stworzyło wspaniałą atmosferę do tańca i zabawy.   

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnikom grupy złożono życzenia, przekazano upominki oraz 

bilety do Teatru Narodowego.   

Kontakt z seniorami (nawet telefoniczny) korzystnie wpływa na ich rozwój emocjonalny i sprawia, że 

czują się potrzebni i „zaopiekowani”.  

Projekty skierowane do rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością  

W Ośrodku Pomocy Społecznej regularnie od kilku lat odbywają się spotkania grupy wsparcia dla 

rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Założeniem Grupy Samopomocy dla opiekunów 
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dzieci jest integracja rodziców dzieci z niepełnosprawnością, wymiana doświadczeń, dzielenie się 

własnymi przeżyciami, wzajemne wspieranie się w radzeniu sobie z bieżącymi problemami, 

podnoszenie własnej samooceny i wartości. 

W 2021 r. z uwagi na pandemię działalność grupy była ograniczona głównie do kontaktów 

telefonicznych. W okresie wakacyjnym udało się przeprowadzić spotkania na zewnątrz m. in. w Parku 

Bródnowskim. W spotkaniach grupy uczestniczyło 7 kobiet, które wychowują łącznie 13 dzieci, w tym 

6 z niepełnosprawnościami.   

W roku 2021 r. odbyło się 12 spotkań. Panie ze względu na sytuację epidemiologiczną pozostają ze 

sobą w stałym kontakcie telefonicznym i za pomocą mediów społecznościowych. 

W grudniu 2021 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się kameralne spotkanie w restauracji, 

uczestniczkom wręczono upominki świąteczne. 

Grupa  samopomocowa dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością „Silne Babki”   

W 2021 roku z powodu obostrzeń sanitarnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi 

spotkania z uczestnikami grupy odbywały się nieregularnie. W październiku zostały wznowione 

spotkania, które trwały do grudnia 2021 roku. W spotkaniach grupy uczestniczyło 8 kobiet, które 

samotnie wychowują swoje niepełnosprawne dzieci. Odbyło się 7 spotkań. Uczestniczki grupy wzięły 

udział m. in. w zajęciach kulinarnych. Wspólnie z przewodnikiem odbyło się także zwiedzanie Starego 

Miasta i Zamku Królewskiego. Ponadto odbyła się wycieczka do Muzeum Iluzji. Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia uczestnikom grupy złożono życzenia, przekazano upominki oraz bilety do kina. 

III. organizowanie i koordynacja wolontariatu  

W 2021 r. koordynowanie wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej objął Zespół Wsparcia 

Społecznego. W roku sprawozdawczym OPS uczestniczył w „Programie rozwoju wolontariatu  

w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej”, który był realizowany przez Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”. 

W ramach Programu pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego uczestniczyli w szeregu szkoleń  

i konsultacji, w wyniku których został opracowany Program wolontariatu w OPS Targówek.  

W roku 2021 Zespół Wsparcia Społecznego koordynował pomoc współpracujących wolontariuszy 

zaangażowanych w działania w dobie pandemii (opisanych w rozdziale 8.5.) oraz w ramach Programu 

Organizowania Społeczności Lokalnej (opisanych w rozdziale 7.1.) 

W dniu 7 grudnia 2021 r. odbył się XIII 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: „Wolontariat dla pamięci”. Dla wyróżnionych 

wolontariuszy zostały przygotowane drobne upominki oraz dyplomy. Został również nagrany 
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i rozpropagowany w sieci krótki spot, w którym Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy – 

Pani Małgorzata Kwiatkowska wspólnie z uczniami Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego 

w Warszawie, złożyli podziękowania wszystkim wolontariuszom pracującym na rzecz mieszkańców 

Dzielnicy Targówek.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej propagują ideę 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 

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. 

5.2.2. 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, z niepełnosprawnością oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się 

w trudnej sytuacji. 

Rodzaj  pomocy  
liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

wartość 

świadczeń 

Posiłek dla dzieci  (obiady w szkole, żywienie 

w żłobkach, przedszkolach) 
319 228 755,00 

Posiłek dla dorosłych 

obiady 

96 258 555,00 

Zasiłki na zakup żywności 616 563 730,00 

Paczki  133 15 960,00 

RAZEM 

w tym: dotacja z budżetu państwa   

 1 067 000,00 

639 800,00 
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Pozostałe żywienie 

Zadanie realizowane na podstawie: 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i  uchwały Nr VII/98/2019  Rady m. 

st. Warszawy z dnia 16 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych 

uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywania.  

Rodzaj  pomocy  
Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Wartość 

świadczeń 

Posiłek dla dzieci  (obiady w szkole) 85 82 698,50 

Posiłek dla dorosłych 

obiady 
185 350 286,60 

Zasiłki celowe specjalne na zakup żywności 87 59 380,00 

Paczki  174 20 880,00 

RAZEM X 513 245,10 

Łącznie z pomocy w formie dożywiania w 2021 roku skorzystało 1 695 osób, w tym z pomocy 

w formie posiłków skorzystało: 404 dzieci i 281 osób dorosłych. 

Obiady dowożone do miejsca zamieszkania 

Od 1 lipca 2021 r. pomoc w formie gorącego posiłku dowożonego do miejsca zamieszkania objęło 

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” na podstawie umowy z dnia 18 czerwca 2021 r. 

nr CUS/UM/B/VI/11/1/13/ZP/2021-2024. Wykonawcą tej formy pomocy jest firma Modex-Pol Adam 

Modzelewski, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Orłowskiej 5 m 1.  

Koszt jednego posiłku wynosi 22,46 zł.  Nad menu dla odbiorców pracował dietetyk, uwzględniając 

w diecie pełnowartościowe składniki i dbając przy tym o zdrowie odbiorców. Klienci podczas 

składania wniosku o tę formę pomocy, mieli do wyboru następujące diety: bazową (lekkostrawną), 

cukrzycową (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów), niskocholesterolową, 

wegetariańską, bezglutenową lub inną zaleconą przez lekarza. Zmieniła się również forma sposobu 

potwierdzenia odbioru posiłku, z formy papierowej na formę elektroniczną w postaci kodów QR, 

umieszczanych na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych i skanowanie ich za pomocą 

elektronicznego urządzenia. Od lipca 2021 r. z obiadów dowożonych skorzystało 61 klientów 

Ośrodka, dla których często jest to jedyna możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w ciągu dnia.  
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5.2.3. Świadczenia z tytułu zapewnienia opieki osobom starszym 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.  

5.2.3.1. Kierowanie do domów pomocy społecznej 

W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania przez rodzinę, osoby 

wymagające stałej, całodobowej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej. Domy pomocy 

społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. 

W 2021 r. działania Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie kierowania osób niesamodzielnych do 

domów pomocy społecznej, były rozszerzone o zadania dotyczące ustalania odpłatności za pobyt, 

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”.  

Zgodnie z art. 103 ust.2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 z późn. zm.): „Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy 

z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty 

za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów 

i możliwości, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku gdy jedna z osób jest 

zwalniana z odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art. 64, art. 64a albo 

art. 64b.”. 

W świetle art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „pobyt w domu pomocy 

społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania” i zobowiązani do 

wnoszenia opłaty są w kolejności: „mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 

(…) małżonek, zstępni przed wstępnymi (art. 61 ust. 1 pkt 1-3 ww. Ustawy)”.  

W 2021 r. skompletowano i przekazano zgodnie z obowiązującą procedurą do rozpatrzenia przez 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 66 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej. 

Przeprowadzono 84 wywiady środowiskowe dla innych ośrodków pod kątem odpłatności za pobyt 

w domu pomocy społecznej oraz 91 wywiadów środowiskowych pod kątem odpłatności dla klientów 

kierowanych z Dzielnicy Targówek.  

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i zawarł 52 umowy z osobami zobowiązanymi do 

partycypowania w kosztach pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej. 
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W 2021 r. w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 41 osób, 36 osób oczekuje na 

miejsce, 10 osób złożyło rezygnację, nastąpiło 11 zgonów. 

5.2.3.2. Kierowanie do ośrodków wsparcia 

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 2021 r. skierowane zostały łącznie 62 osoby, które uczestniczyły w zajęciach dostosowanych do 

stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 

lub niepełnosprawności, prowadzonych przez terapeutów. 

5.2.3.3. Zapewnienie usług opiekuńczych 

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Dzielnicy Targówek, 

którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawieni.  

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest 

od stanu zdrowia osoby wymagającej pomocy, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności 

psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska. 

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Zasady 

przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych reguluje Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady 

m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku (z późn. zm.). 

Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług były decyzje administracyjne określające: rodzaj, 

zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres przez który mają być świadczone, wysokość 

oraz tryb pobierania odpłatności. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością 

świadczone były przez firmy wyłonione przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, 

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 
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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 334 64 778 890 604 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 11 607 239 861 

usługi   -   ogółem 387  76 385 1 130 465 

 

Podstawowy zakres usług opiekuńczych obejmował w szczególności: pomoc w zrobieniu zakupów, 

utrzymanie na bieżąco porządku i czystości w mieszkaniu, przygotowanie i podanie posiłku, 

utrzymanie kontaktu z lekarzem oraz realizacja recept, pomoc w dotarciu do lekarza, 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 

trwałą niepełnosprawnością po wypadkach, osobom z chorobami nowotworowymi, osobom po 

amputacji kończyn. Decyzje przyznające usługi mają w swoim zakresie: pielęgnację 

przeciwodleżynową, pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, karmienie, mycie i kąpiel osoby 

leżącej, zmianę pampersów, pielęgnację przetok oraz inne czynności w zależności od sytuacji. 

II. usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były w ramach zadań 

zleconych, finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego. Usługi realizowane były przez 

wyłonioną przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, w drodze przetargu firmę – 

Zaopiekowani Agata Ucińska z siedzibą przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa. Koszt 

jednej godziny usług od stycznia do grudnia wynosił 36,00 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. 
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W roku 2021 r. usługami specjalistycznymi objętych było 55 osób, w tym: 43 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 7 osób z autyzmem. Łącznie 

zrealizowano 7 708 godziny usług. 

Usługi specjalistyczne świadczone były między innymi w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia poprzez kształtowanie umiejętności zaspokajania 

podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, prowadzenia 

treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, 

rozmów terapeutycznych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w gospodarowaniu 

własnym budżetem, wspierania procesu leczenia, a w szczególności motywowania do kontynuowania 

leczenia i przyjmowania leków, rehabilitacji fizycznej, współpracy ze specjalistami w zakresie 

wspierania psychologiczno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji 

podopiecznego, zapewnienia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną dostępu do 

zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. 

Stałe wsparcie terapeuty w środowisku zamieszkania daje możliwość efektywnego wspierania 

i lepszego funkcjonowania poprzez budowanie systemu wsparcia społecznego dla osób chorujących. 

W przypadku pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie oraz z dzieckiem autystycznym 

terapeuta realizuje zlecony przez lekarza program rewalidacyjny.  

Nadzór nad realizacją usług specjalistycznych z ramienia Ośrodka sprawował pracownik socjalny, 

który kontrolował jakość świadczonych usług. Zaistniałe nieprawidłowości na bieżąco były omawiane 

i korygowane. 

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 zostało w Programie 

Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętym uchwałą Rady m. st. Warszawy 

nr LXXII/1870/2013 z dnia 5 grudnia 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, 
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• osoby, które ukończyły 60 lat, 

• osoby mieszkające w Warszawie, 

• osoby, które są najemcami lub właścicielami mieszkania, 

• osoby samotne, 

• osoby względnie samodzielne, niewymagające specjalistycznej, całodobowej opieki, 

• osoby w trudnej sytuacji finansowej, których dochód nie pozwala na wykonanie 

kompleksowego sprzątania, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości. 

Zakres prac porządkowych obejmuje generalne sprzątanie m. in.: mycie okien, pranie zasłon i firan, 

mycie drzwi, mycie lamp, mycie krat i rolet wewnętrznych, sprzątanie balkonów, mycie mebli 

wewnątrz i na zewnątrz, czyszczenie sprzętu AGD, mycie i pastowanie podłóg drewnianych, 

doczyszczenie terakoty, inne niezbędne prace porządkowe. 

Zakres drobnych prac remontowych niewymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień, który 

obejmuje m. in.: odświeżanie ścian i sufitów (mycie, odgrzybianie, malowanie), naprawy hydrauliczne 

(np. wymiana baterii, uszczelek), naprawy elektryczne (np. wymiana kontaktu, powieszenie 

żyrandola), inne drobne usługi (np. wymiana/naprawa klamek, regulacja drzwi, powieszenie półek, 

karniszy, luster).  

Szczegółowy zakres usług był ustalany indywidualnie z osobą objętą usługą. W sytuacji, gdy prace 

remontowe wymagały opuszczenia mieszkania przez osobę objętą usługą, wykonawca prac 

wskazywał miejsca, zapewniające nocleg oraz całodzienne wyżywienie, na czas trwania usługi.   

5.2.4. Sprawianie pogrzebów  

Usługi pogrzebowe na rzecz osób zmarłych, w tym również osób zmarłych na Covid-19, zobowiązany 

jest zapewnić Ośrodek Pomocy Społecznej, stosownie do postanowień art. 17, ust. 1, pkt 15 i art. 44 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn.  

zm.), art. 10 ust. 3, Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1947) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez 

m. st. Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz.4339).  

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej „sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony 

przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”. Sprawienie pogrzebu jest jednym ze świadczeń 

niepieniężnych przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Organ zorganizuje pogrzeb, gdy 

osoba zmarła nie posiadała rodziny lub członkowie rodziny z jakiś przyczyn odmawiają podjęcia 

działań zmierzających do pochówku. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zlecenie na wykonanie 

usługi pogrzebowej firmie pogrzebowej wyłonionej w drodze przetargu - w 2021 roku było to 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zamawiający w wydanym zleceniu wskazuje 

czynności, jakie ma wykonać Wykonawca. Podstawą sprawienia pogrzebu jest pisemne zlecenie 

wystawione przez Zamawiającego określające miejsce pochówku jak i również zakres wykonanych 

usług. 

Jeżeli po zmarłej osobie, której gmina zorganizowała pogrzeb, przysługuje zasiłek pogrzebowy 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wówczas organ zwraca się do tejże jednostki z wnioskiem 

o pokrycie poniesionych kosztów.  W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował pogrzeby dla 

31 osób na kwotę 102 587,85 zł, w tym 12 osobom bezdomnym na kwotę 42 443 zł. 

W 4 przypadkach Ośrodek wystąpił do ZUS o zwrot poniesionych kosztów i otrzymał kwotę 

13 326,18zł (wydatkowana kwota 89 261,67 zł po refundacji z ZUS). 

5.2.5. Poradnictwo specjalistyczne 

Zdiagnozowane problemy w rodzinach pozwalają zaplanować działania, zapobiegające dalszemu 

pogłębianiu się niekorzystnych zjawisk. Znaczenia nabierają kroki podjęte przez pedagogów, 

specjalistów pracy z rodziną i psychologów, przeciwdziałające dalszej marginalizacji i wykluczeniu, 

a także wspomagające ponowne włączenie się osób/rodzin do życia w społeczności lokalnej.  

Pomoc w formie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i rodzinnego skierowana była przede 

wszystkim do rodzin znajdujących się w kryzysie oraz do rodzin niezaradnych życiowo, wykazujących 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo świadczone było przez dwóch 

konsultantów psychologów oraz dwóch specjalistów pracy z rodziną. 

W roku 2021 pomocą specjalistyczną objęto 287 rodzin tj. 756 osób. Z poradnictwa: 

• psychologicznego skorzystało 196 rodzin, którym udzielono 485 konsultacji, 

• pedagogicznego i rodzinnego skorzystało 137 rodzin, którym udzielono 448 porad.  

Specjaliści uczestniczyli w 128 interwencjach z pracownikami socjalnymi. 

Równolegle ze świadczeniem poradnictwa indywidualnego w zakresie wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego i rodzinnego prowadzone były programy skierowane do rodzin, mające na celu 

wsparcie kompetencji społecznych: 

Program indywidualnego poradnictwa psychologicznego - celem programu było zwiększenie 

dostępności do poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Targówka. Program indywidualnego 

poradnictwa polega na następujących działaniach realizowanych przez dwóch konsultantów 

psychologów: 

• poradnictwo psychologiczne obejmujące m. in. psychoedukację i informacje o dostępnych 

formach pomocy,  
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• krótkoterminową pomoc psychologiczną o charakterze interwencji kryzysowej, 

• konsultacje psychologiczne. 

Działania psychologów adresowane były do mieszkańców dzielnicy Targówek, którzy doświadczają 

przemocy w rodzinie czy problemów związanych z uzależnieniami (osoby nadużywające substancji 

psychoaktywnych, rodziny/bliskich, którzy mają w rodzinie osobę nadużywającą substancji 

psychoaktywnych), osób przeżywających kryzys emocjonalny, poszukujących informacji o dostępnej 

pomocy psychologicznej i specjalistycznej. Klientami były osoby, które zgłaszały się samodzielnie, 

ponieważ uznały, że potrzebują pomocy lub osoby, które korzystały z pomocy OPS i zostały 

skierowane do specjalisty przez pracowników socjalnych. W programie uczestniczyło 49 osób. 

Program wzmożonego wsparcia psychologicznego - to regularne, trwające min. 2 miesiące 

spotkania, mające na celu systematyczną pracę psychologa z klientem. Wsparciem objęte były osoby 

i rodziny, które zgłaszały się z problemami przewlekłych kryzysów emocjonalnych, zaburzeń 

psychicznych, przemocy, problemów związanych z zaburzeniami otępiennymi, kryzysami 

rozwojowymi i sytuacyjnymi. Wsparcie obejmowało: diagnozowanie problemu, zasobów 

i ograniczeń, wsparcie krótko i długoterminowe. Celem programu było dostarczenie wsparcia 

psychologicznego oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych kryzysów emocjonalnych. Wzmożonym 

wsparciem psychologicznym objęto 29 osób. 

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. Udział w programie jest dobrowolny. 

Klienci mogą zgłaszać się samodzielnie lub mogą być 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 indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Program konsultacji indywidualnych w zakresie problematyki opiekuńczo wychowawczej - 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 
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także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. W ramach programu 

konsultowanych było 75 rodzin. 

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 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.  

Rodziny/osoby biorące udział w programach 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 

wiary we własne możliwości w zakresie samodzielnego przezwyciężania problemów. 

Poradnictwo i konsultacje na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością 
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W rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych specjaliści udzielali pomocy osobom starszym 

i niepełnosprawnym w zakresie prawnym, socjalnym i rehabilitacyjnym. Specjaliści prowadzili 

poradnictwo w zakresie: 

• niepełnosprawności - osobom schorowanym i z niepełnosprawnością specjalista wydawał wnioski 

o ustalanie lub przedłużenie stopnia niepełnosprawności, pomagał je wypełniać, udzielał 

informacji o możliwości korzystania z ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością, 

zaopatrzenia we własny sprzęt rehabilitacyjny lub informował o możliwości i miejscach 

wypożyczenia sprzętu ortopedycznego i pomocniczego. Udzielał pomocy przy pisaniu odwołań. 

Z poradnictwa w zakresie niepełnosprawności skorzystało 21 osób; 

• zabezpieczenia społecznego - wśród podopiecznych Ośrodka jest wiele osób starszych, 

schorowanych, niezaradnych życiowo, które nie pracują, ale mają wypracowany w swoim życiu 

określony staż. 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 klientom pisma. 

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych konsultowano 31 osób.  

W sprawach emerytur pomocy udzielono 24 osobom. Przygotowano i złożono do ZUS 22 wnioski 

o emeryturę, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Z konsultowanych osób 4 osoby oczekują na 

osiągnięcie wieku emerytalnego. 

Jedna z osób konsultowanych w 2020 roku otrzymała pomoc merytoryczną przy pisaniu odwołania 

do Sądu w sprawie odmowy wcześniejszej emerytury. Przy wniosku o emeryturę klient nie przedłożył 

w ZUS świadectw pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. Udzielono klientowi 

pomocy merytorycznej o emeryturach dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych lub 

szczególnym charakterze oraz pomocy w odzyskaniu potrzebnych dokumentów. W związku 

z uzupełnieniem dowodów przed Sądem w 2021 roku klient otrzymał emeryturę pomostową.  

W sprawie renty inwalidzkiej konsultowano 5 osób, z których jedna otrzymała świadczenie, jedna 

oczekuje na komisję lekarza orzecznika, a trzy nie miały uprawnień do tego świadczenia, ponieważ 

nie spełniały warunku stażu wymaganego do renty, w tym u dwóch osób nie nastąpiło istotne 

pogorszenie stanu zdrowia w trakcie trwania zatrudnienia.  

Dwie osoby konsultowano w sprawie renty socjalnej, ale żadna z tych osób nie miała uprawnień do 

tego świadczenia. W sprawie ustalenia kapitału początkowego 4 osobom udzielono pomocy 

w odzyskiwaniu dokumentów osobowo-płacowych i przygotowano kompletne wnioski o ustalenie 

kapitału. 4 osobom udzielono konsultacji w sprawie ewentualnego przeliczenia kapitału i emerytury, 
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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. 

Pięciu osobom z niepełnosprawnością wypełniono wnioski ESUN o świadczenie dla osób 

niepełnosprawnych. Dwie osoby, którym wypełniono wniosek o świadczenie dla osób 

niepełnosprawnych otrzymały je w wysokości po 500 zł, co w znaczny sposób poprawiło ich budżety 

domowe. Dwie kolejne osoby, którym wypełniono wnioski o ESUN oczekują na komisję lekarza 

orzecznika. Jednej osobie lekarz orzecznik ZUS orzekł całkowitą niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, ale z chwilą uzyskania emerytury utraciła prawo do świadczenia dla osób 

niepełnosprawnych, ponieważ jej dochód przekroczył kwotę 1700 zł. 

Angażowanie osób konsultowanych do udziału na miarę ich możliwości w poszukiwanie dokumentów 

pozwala im odzyskać wiarę we własne możliwości, poczuć się sprawczymi, a po otrzymaniu 

świadczenia uzyskać stabilizację ekonomiczną i podniesienie poziomu życia. 

6. Świadczenia z innych ustaw 

6.1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

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 dziecka. Wzmocnienie rodziny biologicznej 

ma na celu wyeliminowanie zagrożenia czasowej utraty prawa do wychowywania potomstwa lub 

zapewnienie szybkiego powrotu do rodziny dziecku, które z uwagi na jego dobro okresowo musiało 

zostać umieszczone poza nią. Działania na rzecz dziecka powinny obejmować całe środowisko 

rodzinne.  

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.  

6.1.1. praca socjalna z rodzicami biologicznymi, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej 

Przeprowadzenie diagnozy środowiska rodzinnego to pierwszy etap profesjonalnej pracy socjalnej. 

Wskazanie czynników ryzyka, potrzeb, trudności i problemów oraz sił społecznych tkwiących 

w rodzinie i jej najbliższym środowisku pozwala na dostosowanie form oddziaływania wobec rodzin, 

które stwarzają potencjalne lub rzeczywiste zagrożenie prawidłowego funkcjonowania dzieci. 

Wskazane jest realizowanie programów wczesnej interwencji, dlatego praca z rodziną rozpoczyna się 

od diagnozy środowiska dziecka umieszczonego poza rodziną, poprzez rozpoznanie nieprawidłowości 

w wypełnieniu funkcji przez rodziców biologicznych oraz wynikających z tego problemów 

opiekuńczo–wychowawczych. W odniesieniu do rodzin naturalnych, praca socjalna ukierunkowana 

jest przede wszystkim na przygotowanie rodziny do ponownego przejęcia opieki nad dzieckiem. 
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Głównym kierunkiem działań z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej jest 

współpraca, która ma na celu: 

• udzielanie wsparcia rodzicom, którym odebrano prawo opieki nad dziećmi w celu reintegracji 

rodziny, 

• wspieranie w utrzymaniu stabilizacji poziomu życia i funkcjonowania rodziny, 

• wspieranie rodziców w utrzymaniu więzi z dzieckiem poprzez odwiedziny w placówkach, 

urlopowanie dziecka do domu, towarzyszenie dziecku, gdy jest w procesie usamodzielniania się, 

• wspieranie rodziców w podwyższeniu kompetencji rodzicielskich , 

• pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka we współpracy z Sądami, Warszawskim 

Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

W 2021 roku pracą socjalną objęto 85 rodzin zamieszkałych na terenie Dzielnicy Targówek, ze 

względu na występujące problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym:  

• 65 rodzin, których dzieci umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 8 rodzin 

dotyczyło dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych, 

• z 6 rodzinami spokrewnionymi została nawiązana współpraca z uwagi na urlopowanie 

małoletnich dzieci z pieczy zastępczej na okres dni wolnych od nauki i świąt, 

• w 14 rodzinach na wniosek PCPR i WCPR podejmowane były czynności wyjaśnienia sytuacji 

prawnej małoletnich dzieci.  

W 2021 roku 65 rodzin, 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, w Sądzie, kancelariach komorniczych, u dostawców mediów  

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 oraz kierowanie na 

warsztaty kompetencji rodzicielskich; 

• rozwiązania problemów dotyczących uzależnień - pomoc w zapisaniu osoby na terapię leczenia 

uzależnień i monitorowanie uczestnictwa w terapii.   
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Pracownicy socjalni zawarli 40 kontraktów socjalnych i 7 umów o współpracy oraz uczestniczyli 

w 103 Zespołach zorganizowanych przez placówki, w których przebywają dzieci. Utrzymywali stałą 

współpracę z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek rodzinnych 

i katolickich.  

Pozytywnym rezultatem prowadzonej pracy socjalnej z rodziną w 2021 r. był powrót 15 dzieci 

z 10 rodzin do rodziców biologicznych. Ponadto z uwagi na ukończenie 18 r.ż., 6 wychowanków 

opuściło placówki opiekuńczo- wychowawcze. 

W 2021 roku pracownicy DWR sporządzili 260 pism dotyczących informacji o sytuacji socjalno-

bytowej rodziny i ewentualnych przeciwwskazaniach do urlopowania małoletnich dzieci do miejsca 

zamieszkania rodziców. 

W okresie sprawozdawczym do instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Dzielnicy Targówek 

zostało skierowanych 26 dzieci z 16 rodzin, z tego 7 dzieci poniżej 10 r.ż. w tym: 

• samotne matki - 4 rodziny, z których w pieczy umieszczono 5 dzieci,  

• samotni ojcowie - 4 rodziny, z których w pieczy umieszczono 6 dzieci.  

Do dominujących przyczyn umieszczenia dziecka/dzieci w pieczy zastępczej należą: 

• nadużywanie i uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,  

• przemoc w rodzinie,  

• trudności opiekuńczo-wychowawcze rodziców, w tym zaniedbania wobec dzieci w sferze 

zdrowotnej i edukacyjnej,  

• niski poziom intelektualny rodzica,  

• choroby psychiczne.  

Działania podejmowane w 2021 roku przez pracowników Działu Wsparcia Rodziny zapewniły 

rodzinom taką pomoc i wsparcie, aby zminimalizować zagrożenie umieszczenia dziecka poza rodziną 

biologiczną. Pracownicy socjalni dobierając metody pracy z rodzicami odwołują się głównie do 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz dialogu motywującego.  

Dominującą barierą w pracy z rodziną biologiczną jest długie oczekiwanie na terminy spraw 

sądowych czy badań przez biegłych specjalistów sądowych 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. 

6.1.2. asystent rodziny 
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Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych od wejścia  

w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymują wsparcie asystenta 

rodziny. Praca asystenta koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, 

w których są dzieci. Głównym celem asystentury jest podnoszenie umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych rodziców, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie  

z problemami dnia codziennego. Praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku 

czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Uczestniczy on wówczas we wszystkich 

działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

Z usługi asystenta rodziny w 2021 r. skorzystało 58 rodzin, w których przebywało 122 dzieci, z tego:  

• 28 rodzin pełnych, w tym 4 rodziny cudzoziemców, 

• 30 rodzin niepełnych, w tym 5 rodzin stanowili samotni ojcowie i 25 rodzin to samotne matki.  
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W 2021 roku liczba rodzin skierowanych do wsparcia przez asystenta rodziny była wyższa niż w latach 

ubiegłych. Rodziny kierowane do objęcia wsparciem przez asystenta 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 do współpracy z asystentem rodziny.  

W 2021 roku 16 rodzin zakończyło współpracę z asystentem, w tym: 
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• 5 rodzin pozytywnie zakończyło współpracę z asystentem rodziny, z uwagi na osiągniecie celu, 

• 7 rodzin wyłączono ze wsparcia asystenta rodziny, ze względu na zaprzestanie współpracy 

przez rodzinę (1) oraz z uwagi na brak efektów i zmianę metody pracy (6), 

• 4 rodziny zakończyły współpracę z asystentem z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. 

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 

i szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną.  

W okresie sprawozdawczym asystenci odbyli 858 spotkań w miejscu zamieszkania rodziny oraz 

uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego i w spotkaniach dotyczących oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej praca 

asystentów ukierunkowana była na pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków 

rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji następujących celów:  

• pomoc w odzyskiwaniu samodzielności życiowej rodziny poprzez wypełnianie podstawowych 

czynności związanych z funkcjonowaniem rodziny, takich jak załatwianie spraw w urzędach, 

placówkach służby zdrowia, placówkach edukacyjnych, planowanie i dokonywanie wydatków,  

• 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, 
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• zachęcanie rodzin do integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez informowanie o imprezach, 

piknikach, wydarzeniach kulturalno – oświatowych, 

• koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci z niepełnosprawnością  

    w ramach ustawy „Za życiem”. 

 

Ocena efektywności pracy asystenta wykazana jest w odniesieniu do 58 rodzin. 

Efektywność usługi została oceniona na podstawie informacji przekazanych o zachodzących zmianach 

omówionych podczas okresowej oceny sytuacji rodziny, dokonywanej co 6 miesięcy. 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 COVID-19 praca asystentów rodziny została znacznie ograniczona w kontakcie 

bezpośrednim z rodzinami, z uwagi na przebywanie członków rodzin na kwarantannie. Wskazaną 

formą porozumiewania się i współpracy z rodzinami był wówczas kontakt telefoniczny. 

W celu zachowania ciągłości i stabilności w realizacji usługi, asystenci rodziny zatrudniani są 

wyłącznie na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W 2021 r. usługę 

świadczyło 4 asystentów, a jej realizacja pn. „Program Asystent rodziny na rok 2021 r.” została 

dofinansowana przez Wojewodę Mazowieckiego w formie dotacji, w ramach umowy zawartej 

z Miastem Stołecznym Warszawą. 

Dla rodzin korzystających z usługi asystenta rodziny prowadzona była również forma wsparcia 

grupowego:  
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• 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 są w pieczy zastępczej. Tematyka spotkań była spójna z potrzebami rodzin. 

W ramach grupy odbyły się wyjścia do Centrum Nauki Kopernik, kina oraz warsztaty twórcze. 

W 2021 roku w spotkaniach uczestniczyło 35 rodziców, w tym 21 dzieci. Celem programu była 

aktywizacja społeczna rodzin i cel ten został osiągnięty. Spotkania grupy będą kontynuowane 

również w 2022 roku. 

• Grupa wsparcia pn. „Dwie godziny dla rodziny” - w 2021 roku w spotkaniach grupy uczestniczyły 

33 rodziny, w tym 19 dzieci. W ramach programu zrealizowano warsztaty plastyczne, kulinarne 

oraz zajęcia z sensoplastyki. Rodzicie z dziećmi poprzez poznawanie różnych technik twórczych  

i zaangażowanie we współpracę mieli okazję pracować nad swoimi postawami, umiejętnościami 

wychowawczymi oraz społecznymi. Spotkania warsztatowe prowadzone były metodami 

arteterapii, które pozwalają na konfrontację z własnymi emocjami i potrzebami, oddziałują 

relaksująco i wspierają komunikację werbalną. Program grupy będzie kontynuowany w 2022 r. 

6.1.3. 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.  

Rodzina, w ramach współpracy z asystentem, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, 

pomocy prawnej - w zakresie praw rodzicielskich, a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania 

trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

W okresie sprawozdawczym jedna rodzina objęta była koordynacją. Ponadto asystenci rodziny 

udzielali konsultacji i porad kobietom 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.  

6.1.4. rodziny wspierające 

Rodzina wspierająca adresowana jest do dziecka i jego rodziny biologicznej. Wspiera rodzinę 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w realizacji zadań 

rodzicielskich, czyli w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Są to najczęściej rodziny z najbliższego 

otoczenia, wspierające dziecko i rodziców w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. 

W 2021 roku wyłoniono cztery rodziny wspierające, z którymi zawarto umowy na refundowanie 

kosztów związanych z pomocą udzielaną rodzinie wspieranej. Z uwagi na stan pandemii w formie   
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on-line przeprowadzona została ewaluacja, która wykazała, że większość rodzin wspieranych 

deklaruje satysfakcję z otrzymanej pomocy. 

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 zapotrzebowanie na taką formę pomocy w 2022 roku 

asystenci rodziny nadal będą pozyskiwać osoby/rodziny do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. 

6.1.5. działania na rzecz dzieci i młodzieży   

Zgodnie z założeniami Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawa na lata 2019 – 2021, 

wskazano niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zapewnienie dostępu 

do specjalistycznego poradnictwa rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze 

oraz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.  

W 2021 r. Dział Wsparcia Rodziny realizował programy adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w budynku OPS ul. Węgrowska 2, pn. program „Chatka Puchatka”  

i w pomieszczeniach budynku administracyjnego ul. Krasnobrodzka 11, pn. program „Świetlik”. 

Specjaliści z zakresu pracy z rodziną i psycholog na podstawie diagnozy środowiska organizowali 

zajęcia profilaktyczno-edukacyjne na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci 

i młodzieży oraz psychoedukację. Prowadzone działania ukierunkowane były na udział dzieci 

i młodzieży w różnych formach zajęć, które miały na celu wspomaganie ich w rozwijaniu umiejętności 

życiowych i społecznych. 

W 2021 r. w ramach działań programu „Świetlik” i „Chatka Puchatka” realizowano 10 autorskich 

programów:  

Programy mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym 

• Grupa edukacyjno-rozwojowa 

• Mam coś do powiedzenia 

• Grupa wsparcia Moc emocji 

 

 

Programy z zakresu rozwijania uzdolnień i zainteresowań u dzieci i młodzieży 

• Zajęcia wspierające rozwój dzieci 

• Kreatywne środy 

• Wsparcie dzieci z trudnościami w nauce 
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• Zajęcia  relaksacyjne 

 

Programy skierowane do rodziców 

• Wsparcie dla osób w kryzysie 

• Kawiarenka dla rodziców 

• Zrozumieć dziecko – trening  kompetencji rodzicielskich 

 

W 2021 roku w wyżej wymienionych programach udział wzięło 68 uczestników, którym zapewniono 

m. in. poradnictwo specjalistyczne, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia 

wspierające rozwój i zainteresowania. Organizowane zajęcia dedykowane były w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudniejszej sytuacji społeczno- ekonomicznej, niż ich rówieśnicy.   

W okresie wakacji pracownicy Działu Wsparcia Rodziny zorganizowali zajęcia dla rodzin z dziećmi 

w ramach akcji „Lato nad Zalewam Bardowskiego”, w których udział wzięło 40 rodzin. Ponadto 

z różnych form wsparcia korzystali również rodzice dzieci i młodzieży uczestniczących w programach 

m. in. w spotkaniu świątecznym pn. „Choinka w Chatce ”- 16 rodzin. Głównym celem oddziaływań 

było wzmocnienie więzi w rodzinach oraz edukacja rodziców na temat sposobu spędzania rodzinnych 

świąt.   

W związku z sytuacją pandemiczną działalność programu „Świetlik” i „Chatka Puchatka” została 

częściowo ograniczona, wówczas programy realizowane były przez komunikator Skype, 

a poradnictwo specjalistyczne odbywało się również w formie teleporad, z uwagi na potrzebę 

zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla rodziców i dzieci. 

W okresie sprawozdawczym w ramach programów udzielono 510 konsultacji dla 193 osób z zakresu: 

• problemów wychowawczych i rodzinnych – 175 porad, 

• pomocy psychologicznej – 270 porad,  

• funkcjonowania społecznego – 30 porad, 

• dysfunkcji przemocy, konfliktów okołorozwodowych, uzależnień od alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz zaburzeń psychicznych u dzieci – 35 porad. 

Program „Szkoła dla rodziców” 

Program  adresowany jest 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 



46 
 

rodzicielstwa. W 2021 roku przeprowadzono 2 cykle zajęć (20 spotkań), w których uczestniczyło 

14 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. 

Pracownik Działu Wsparcia Rodziny uczestniczył w pracach nad tworzeniem trzyletniego Programu 

Wspierania Rodziny w m. st. Warszawa na lata 2022 – 2024. Prowadzone przez Dział Wsparcia 

Rodziny w 2021 r. różne formy pracy z rodziną w sposób znaczący przyczyniły się do bezpośredniej 

poprawy funkcjonowania dzieci w środowisku rodzinnym. Dzięki kontynuacji form wsparcia oraz 

wzmacniania kompetencji wychowawczych u rodziców i psychoedukacja dotycząca dbałości 

o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, znacznie ograniczyły problemy wewnątrzrodzinne. 

Zaobserwowano również zmianę w rodzinach polegającą na zmniejszeniu poczucia osamotnienia, 

bezsilności wobec odrzucenia społecznego, na rzecz zwiększenia zaufania do instytucji pomocowych. 

6.2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

6.2.1.  działania na rzecz osób doznających przemocy   

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mówiąc o przemocy 

należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te 

osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

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.  

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. 
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Pracownicy Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy  w ramach działań zaawansowanej 

pracy socjalnej objęli pomocą 272 rodziny w formie m.in.: poradnictwa, wsparcia, motywowania do 

realizacji założonych celów, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, pomocy w przygotowywaniu 

pism i wniosków, udziału w grupach roboczych ZI (412 spotkań GR), występowania przed organami 

ścigania, współpracy z rejonowymi pracownikami socjalnymi, dzielnicowymi, asystentami rodziny, 

kuratorami Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ oraz kontroli i monitorowania sytuacji 

w środowisku w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.   

Pracownicy Zespołu Wsparcia mając na celu podniesienie kompetencji zawodowych oraz zwiększenie 

skuteczności w pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie uczestniczyli w szkoleniach m. in. 

organizowanym przez Studio Profilaktyki Społecznej: „Przeciwdziałanie Przemocy domowej - sprawca 

przemocy, ofiara przemocy, procedury”, a także wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Masz 

prawo do…” realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

rok 2021 organizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

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. W związku z pandemią COVID -19 porad udzielano drogą 

telefoniczną oraz od drugiego półrocza również osobiście. Dyżury pełnili pracownicy Zespołu 

Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy i w tym okresie udzielili poradnictwa i konsultacji 95 osobom 

z problemem przemocy. Osoby doznające przemocy uzyskały informacje w zakresie zasad realizacji 

procedury NK, reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, możliwości złożenia 

zawiadomienia o przestępstwie, jak też dostępnej oferty i bazy teleadresowej instytucji udzielających 

bezpłatnego wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, 

finansowego) rodzinom dotkniętym problemem przemocy w Dzielnicy Targówek. 

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 2021 roku odbyły się 53 Niebieskie Patrole Monitorujące. 

W 2022 roku Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w dalszym ciągu będzie podejmował 

działania mające na celu wsparcie osób doznających i zagrożonych przemocą w rodzinie między 

innymi poprzez współpracę z przedstawicielami służb działających na rzecz rodzin z problemem 

przemocy. Swoją działalność będzie kontynuował Punkt informacji, wsparcia i pomocy dla osób 

zagrożonych przemocą w rodzinie, a także „Niebieski Patrol Monitorujący”.  

6.2.2. 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 



48 
 

m. st. Warszawy na lata 2021-2025, 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.  

Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. W związku z tym prace związane z realizacją zadań 

Zespołu w zdecydowanej większości wykonywane są przez pracowników Ośrodka. W skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego wchodzi ośmiu 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 23 osoby.   

Realizując wytyczne w 2021 r. przyjęto i zarejestrowano 222 Niebieskie Karty, w których wdrożono 

procedurę i przekazano do Zespołu Interdyscyplinarnego. Niebieskie Karty w 53 przypadkach założyli 

pracownicy socjalni, w 145 - Policja, w 14 - placówki oświatowe, w 5 - przypadkach KRPA Zespół 

Targówek, również w 5 przypadkach służba zdrowia. Pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia 

uczestniczyli w 412 spotkaniach Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. 

W ramach obsługi administracyjno-biurowej wysłano 85 zaproszeń do ofiar przemocy i 69 wezwań do 

osób stosujących przemoc. Nawiązując korespondencję z Sądem, Policją, organami ścigania i innymi 

instytucjami przyjęto i wysłano łącznie 500 pism, w tym przesłano 46 wniosków o wgląd w sytuację 

rodziny do V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ, 

55 zgłoszeń do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowy Zespół Targówek, 

a także 8 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 2020 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 

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 2021 r. w Dzielnicy Targówek przeprowadzono 

10 interwencji dotyczących nakazu opuszczenia lokalu lub zakazu zbliżania się.  
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6.3. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne 

I. 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 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 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 2021 r. przyznał 123 stypendia szkolne, w tym 21 stypendiów 

w wysokości 186 zł miesięcznie oraz 102 stypendia w wysokości 248 zł miesięcznie. 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego 
130 

Liczba przyznanych stypendiów 123 

Liczba odmów przyznania stypendium (z uwagi na 

przekroczone kryterium dochodowe 
6 
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Umorzenia 1 

Formy udzielonego stypendium szkolnego wraz z kwotą wydatkowania (w zł) 

Wydatkowana kwota na zakup komputerów 

stacjonarnych/laptopów/tabletów - ogółem 
187 400,52 

Wydatkowana kwota na zakup podręczników, lektur, 

encyklopedii i innych książek pomocniczych w 

realizacji procesu dydaktycznego - ogółem 

14 867,64 

Wydatkowana kwota na zakup biletów miesięcznych 

lub kwartalnych uprawniających do korzystania 

z komunikacji miejskiej - ogółem 

1 671 

Wydatkowana kwota na całkowite lub częściowe 

pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych - 

ogółem 

29 083,75 

Wydatkowana kwota stypendium szkolnego 

w formie  finansowej np. dla cudzoziemców  

z Ośrodka dla Uchodźców i dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

46 748,00 

II. 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 stycznia do grudnia 2021 r.  łącznie wpłynęło 18 wniosków o zasiłek szkolny, przyznano 

17 zasiłków szkolnych w kwocie 620 zł, w łącznej kwocie 10 540 zł. Jeden wniosek o zasiłek został 

wycofany i sprawę umorzono. 

6.4. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

W 2021 r. prowadzono 330 postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z których mogą skorzystać osoby spełniające 

następujące warunki: 

• osoby nieubezpieczone,   

• osoby posiadające obywatelstwo polskie,  
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• osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

• osoby, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), co do których 

nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 ww. ustawy.  

W myśl art. 54 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) decyzję, o której mowa, wydaje się na wniosek 

świadczeniobiorcy (w 2021 r. – 203 wnioski), a w przypadku stanu nagłego - na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu 

świadczenia (w 2021 r. - 119 wniosków).  

W 289 przypadkach wydano decyzje dla osób nieposiadających ubezpieczenia, jako dokument 

potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W 14 sprawach wydano decyzje umarzające np. osoby były ubezpieczone przez członka rodziny lub 

inny OPS. W 17 przypadkach nie potwierdzono prawa do świadczeń. 5 spraw zostało przekazanych do 

innych Ośrodków zgodnie z właściwością, wydano również 5 decyzji wygaszających prawo do 

bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (osoby w trakcie trwania decyzji nabrały uprawnień do 

świadczeń zdrowotnych z innego tytułu np. otrzymały zasiłek stały ze składką, podjęły zatrudnienie 

lub zarejestrowały się w Urzędzie Pracy).  

7. Projekty i programy 

7.1. Programy 

Program „Organizowania Społeczności Lokalnej”  

Organizowanie społeczności lokalnej jest metodą pracy socjalnej opartą 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.  

Sytuacja pandemiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała, że 

realizacja projektów w ramach OSL w roku 2021 została czasowo zawieszona. W związku 

z powyższym pracownicy odpowiedzialni za organizowanie społeczności lokalnej aktywnie 

uczestniczyli w działaniach Zespołu Wsparcia Społecznego, 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.  

W dniach 26-28 października 2021 r., w siedzibie Zespołu Wsparcia Społecznego przy 

ul. Św. Wincentego 85, zostały zorganizowane tematyczne warsztaty manualne. W wydarzeniu brały 
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udział dzieci z klas 4-6 ze szkół podstawowych z Targówka. W programie imprezy oprócz tworzenia 

ozdób świetlnych znalazły się również warsztaty kulinarne, gry tematyczne oraz prezentacja filmowa. 

Warsztaty miały na celu integrację społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji. 

Realizatorem warsztatów byli pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego, którzy przy wsparciu 

wolontariuszy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz dbali o dobrą zabawę. W imprezie 

wzięło udział 25 osób (uczestnicy i wolontariusze). 

Lokalny System Wsparcia  

Działania LSW obejmują rewitalizowaną część obszaru Targówka Mieszkaniowego i Targówka 

Fabrycznego.  

Zadanie to realizowane jest w okresie od 24.03.2021 r. do 31.12.2023 r. przez konsorcjum 

5 organizacji pozarządowych i parafii działających na terenie Targówka na rzecz jego mieszkańców: 

• Stowarzyszenie dla Rodzin – lider projektu,  

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego,  

• „Kolejka Marecka” – Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół SP 58 Dogonić Marzenia,  

• Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej. 

Projekt łączy różne grupy odbiorców przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat, ale także 

rodziców – dorosłych i rodziny. Skierowany jest przede wszystkich do osób narażonych na 

wykluczenie społeczne i angażuje społeczność lokalną i sąsiedzką. Wspiera swoimi działaniami szkoły: 

SP 28, SP 114, SP 377 z terenu Targówka Mieszkaniowego oraz SP 58 z Targówka Fabrycznego. 

W ramach projektu realizowany jest wachlarz zajęć z zakresu m. in. edukacji, specjalistycznych 

(w tym terapeutycznych i pedagogicznych), profilaktycznych, warsztatowych i szkoleniowych, 

animacyjnych, z zakresu poradnictwa (w tym prawnego) i innych dostosowywanych w miarę 

możliwości do pojawiających się potrzeb odbiorców. W ramach współpracy z Konsorcjum pracownicy 

socjalni uczestniczą w spotkaniach dotyczących rodzin korzystających z pomocy Ośrodka, a także 

biorą udział w szkoleniach. 

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 2021 roku pracownicy Ośrodka nadal uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Teatr 

Rampa (spotkania on-line), który w ramach programu rewitalizacji stał się miejscem integrującym 

wszystkie instytucje, organizacje i osoby działające na rzecz mieszkańców. 



53 
 

 

7.2. Projekty 

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 należało wprowadzanie na platformę informacji 

o potrzebujących osobach starszych, ustalanie spotkań i przeprowadzanie ankiet z wolontariuszami.  

Od stycznia do grudnia 2020 roku w ramach projektu funkcjonowało 20 par senior-wolontariusz. 

Ośrodek Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu pozytywnych skutków oddziaływania na siebie 

seniorów i wolontariuszy w lipcu 2021 roku podpisał kolejne porozumienie o współpracy w ramach 

projektu. W grudniu 2021 r. rozpoczęła się III edycja projektu. 

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

W 2021 roku po przeprowadzonych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych procedurach 

wyłonienia firmy mającej świadczyć usługę teleopieki, kontynuowany był projekt, do którego 

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2017 r. Projekt realizowany był 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. Główny cel projektu to wzrost liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m. st. Warszawy w okresie trwania projektu. 

Projekt skierowany był do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, którzy są mieszkańcami 

Warszawy i nie korzystali z usług opiekuńczych. Projekt rozpoczął się 15.05.2017 r. i trwał do 

14.05.2019 r. 

Niniejsza usługa teleopieki przewidziana była w szczególności dla osób wymagających wsparcia 

opiekuńczego - dla osób starszych, mieszkających samotnie, osób niesamodzielnych, 

z niepełnosprawnością oraz osób cierpiących na choroby, których przebieg mógł 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 była pomoc, dopasowana do danej sytuacji zdrowotnej 

seniora.  

Każdy senior uczestniczący w projekcie otrzymał urządzenie w formie opaski na nadgarstek, służące 

do przekazywania przez podopiecznych Alarmów SOS. Ratownik po otrzymaniu sygnału dzwonił do 
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seniora żeby sprawdzić jego stan zdrowia, a następnie kontaktował się z siecią wsparcia, czyli rodziną, 

znajomymi, czy tez osobami świadczącymi pomoc w formie usług opiekuńczych lub wzywał karetkę 

pogotowania ratunkowego. Opaska działała 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.  

Średni wiek osób wymagających wsparcia wynosił 80 lat i 3 miesiące. Projekt zakończył się 5 lipca 

2021 r. Usługą wsparcia były objęte 4 kobiety i 3 mężczyźni. 5 wspieranych osób było objętych 

usługami opiekuńczymi. 

Samodzielny w domu/samodzielny w środowisku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 21 marca 2018 roku przystąpił do projektu realizowanego przez 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.  

Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych 

mieszkańców m. st. Warszawy w okresie trwania projektu.   

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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 r. realizacja usług opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych była kontynuowana w formie usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w ramach trwałości projektu. 

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 
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- 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 

Alzheimera. W 2021 r. udzielono 10 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 

z demencją”, realizowanego przez Fundację Wsparcie. 5 osób korzystało z zajęć wspierających, 

realizowanych przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica – „Razem w Walce z Alzheimerem”. 

Możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez instytucje zewnętrzne w opiece nad osobą 

chorą na chorobę Alzheimera i inne otępienia powoduje dłuższą możliwość zajmowania się osobą 

chorą w środowisku. Zajęcia rehabilitacji ruchowej i manualnej wydłużają czas aktywności 

i samodzielności osoby wymagającej wsparcia. Dodatkowo opiekunom pozwala na realizowanie 

siebie zawodowo, co daje możliwość funkcjonować całej rodzinie poza systemem wsparcia 

finansowego pomocy społecznej. 

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. 

Projekt EFS „Targówek stawia na zmiany”  

Od sierpnia 2019 roku do kwietnia 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją 

Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” realizował projekt 

współfinansowany 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 było 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 wynosiła 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 
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uczestnikiem podpisany został kontrakt socjalny. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość 

skorzystania z następujących działań: 

• praca socjalna, 

• poradnictwo psychologiczne, 

• poradnictwo prawne, 

• indywidualne konsultacje pedagogiczne, 

• indywidualny coaching motywacyjny, 

• warsztaty umiejętności wychowawczych, 

• warsztaty komunikacji interpersonalnej, 

• warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu, 

• warsztaty radzenia sobie ze stresem z elementami motywacji, zarządzania czasem oraz 

budżetem domowym, 

• doradztwo zawodowe, 

• konsultacje z trenerem pracy, 

• indywidualnie dopasowane kursy zawodowe.  

Na zakończenie realizacji projektu 8 osób podjęło zatrudnienie (w tym 3 osoby 

z niepełnosprawnością). 

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, 
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• 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 w 2021 roku skorzystało 21 niesamodzielnych mieszkańców 

Dzielnicy Targówek- średnio 16 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. 

8. Pozostała działalność 

8.1. Dom Dziennego Pobytu 

Dom Dziennego Pobytu jako placówka wsparcia dla osób starszych, funkcjonujący w strukturze OPS 

został utworzony uchwałą Nr XLI/546/98 Rady Gminy Targówek z dnia 15 czerwca 1998 r. Dom 

dysponuje 30 miejscami. Uczestnicy Domu od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 korzystają ze 

wszystkich form wsparcia oferowanych przez placówkę.   

Od 2021 r. z oferty Domu Dziennego Pobytu może korzystać 40 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej 

poszerzył swoją ofertę dla kolejnych 10 osób, w pozyskanej nowej lokalizacji, usytuowanej w pobliżu 

funkcjonującego już Domu przy ul. Św. Wincentego 85. W nowych pomieszczeniach 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 i zdrowego stylu życia.  

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, 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, 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 2021 r. z zajęć organizowanych 

w Domu korzystało 46 osób. Uczestnicy to osoby o bardzo zróżnicowanej sprawności fizycznej 

i psychicznej oraz różnorodnej aktywności. 

W roku sprawozdawczym nasza placówka uczestniczyła w „Śniadaniu Wielkanocnym z dostawą” – 

projekcie organizowanym przez m. st. Warszawa, w ramach którego przekazanych zostało 

50 świątecznych ozdób dla osób potrzebujących. 
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Od maja 2021 roku seniorzy wrócili do zajęć stacjonarnych w Domu Dziennego Pobytu, co dało 

im możliwość spotkania się z drugim człowiekiem i pozytywnie wpłynęło na ich stan psychiczny. 

Seniorzy w ścisłym reżimie sanitarnym spędzali większość czasu na terenie ogródka przylegającego do 

DDP. Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych grupach, używano rękawiczek jednorazowych, 

co utrudniało wykonywanie prac plastycznych. Posiłki dowożone były w pojemnikach jednorazowych, 

spożywane jednorazowymi sztućcami pakowanymi oddzielnie dla każdego seniora.  

W lipcu i sierpniu w ramach spotkań z pracownikami Delegatury Biura Bezpieczeństwa Kryzysowego 

dla Dzielnicy Targówek odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Drogowego Policji, Strażą 

Miejską oraz Dzielnicowymi. Podczas spotkań omawiane były zasady ruchu drogowego, ponadto 

przestrzegano o metodach oszukiwania i wyłudzania pieniędzy od seniorów. Seniorzy poznawali 

także zasady pierwszej pomocy. 

Okres wakacyjny to włączenie się w działania promujące atrakcje Dzielnicy dla mieszkańcow 

Targówka nad Zalewem Bardowskiego. Podczas trzech spotkań prezentowane były zajęcia 

gimnastyczne, wykonywanie ozdób metodą makramy oraz decoupage.  

We wrześniu odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego seniorów z DDP oraz działających grup 

wsparcia „60+. Nie jesteś sam” i „Kolorowa jesień”. 

Z okazji Dnia Seniora uczestnicy Domu Dziennego Pobytu wzięli udział w uroczystości, która odbyła 

się na świeżym powietrzu w ścisłym reżimie sanitarnym, zorganizowanej wspólnie z Fundacją Pomocy 

Dzieciom i Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w krótkim 

kursie tańca towarzyskiego prowadzonym przez profesjonalnego instruktora. Odbyły się zajęcia z jogi 

śmiechu i nauki salsy.  Dodatkowo seniorzy otrzymali paczki żywnościowe zakupione przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Pamiątką z wydarzenia był album ze zdjęciami z fotobudki oraz złożone przepisy 

na popisowe dania.  

W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie z funkcjonariuszami Policji, którzy przypominali 

o zagrożeniach – nocnych telefonach, namawianiu na wyrzucanie przez okno oszczędności i biżuterii. 

Seniorzy obejrzeli także film o podstawowych przyczynach powstawania pożarów i sposobach ich 

zapobiegania. 

W grudniu Dom Dziennego Pobytu przekazał dla osób samotnych ozdoby świąteczne w ramach 

organizowanej Warszawskiej Wigilii z dostawą. Zostało przygotowanych 50 stroików i bombek 

o tematyce bożonarodzeniowej.  

W 2022 roku planowane jest uruchomienie nowej placówki dla seniorów z Zacisza i Targówka 

Mieszkaniowego oraz Targówka Fabrycznego, przy ul. Radzymińskiej 154. 

8.2. Pomoc osobom bezrobotnym   

8.2.1.  działania na rzecz osób bezrobotnych 
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Pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy dla mieszkańców Dzielnicy Targówek jest 

realizowana przez Zespół Wsparcia Społecznego (do sierpnia 2021 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 jest nabycie przez osoby poruszające się po rynku pracy umiejętności 

poszukiwania, uzyskiwania i utrzymywania się w zatrudnieniu, a także rozwój kompetencji 

społecznych. Pracownicy ZWS pomagają w wyszukiwaniu ofert pracy i potrzebnych informacji 

w zasobach internetu. 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 2021 w Zespole udzielono ogółem 1 097 konsultacji, 170 osobom, w tym 91 osób to 

świadczeniobiorcy Ośrodka. 

Udzielono także 296 porad indywidualnych w zakresie zwiększenia skuteczności poruszania się po 

rynku pracy oraz rozwijających umiejętności społeczne. Porady indywidualne najczęściej dotyczyły: 

• pomocy w tworzeniu lub korekcie aplikacji zawodowych, 

• analizy posiadanego potencjału, 

• poprawnej komunikacji i autoprezentacji,  

• wspierania postaw przedsiębiorczych w życiu, wzrostu poczucia sprawczości, 

• umiejętności zarządzaniem sobą w czasie. 

Pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego na bieżąco monitorują sytuację na rynku pracy  

oraz dokonują analiz, które cyklicznie - kwartalnie są przekazywane do Urzędu Dzielnicy Targówek 

m. st. Warszawy.   

Osoby korzystające z pomocy Zespołu Wsparcia Społecznego - dane za okres styczeń - grudzień 

2021.  

  I kw II kw III kw IV kw OGÓŁEM 

WIZYTY OSÓB BEZROBOTNYCH  
I POSZUKUJĄCYCH PRACY 352 195 293 257 1 097 

w tym kobiet 106 59 88 77 320 

w tym 
PORADY INDYWIDUALNE 133 93 117 86 429 

w tym kobiet 54 41 55 42 192 
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8.2.2. struktura bezrobocia 

Na koniec 2021 r. stopa bezrobocia w Dzielnicy Targówek wynosiła 3,28 %. Bezrobotni bez prawa do 

zasiłku stanowili 89,25 % ogółu zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Natomiast 10,75 % bezrobotnych 

otrzymywało zasiłek dla bezrobotnych. 

Struktura bezrobocia w Dzielnicy Targówek w 2021 r. 

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

stopa bezrobocia 3,61% 3,59% 3,50% 3,28% 

bezrobotni ogółem 2318 2298 2233 2084 

w tym kobiet 1090 1069 1030 953 

osoby z prawem do zasiłku 395 343 251 224 

w tym kobiet 226 198 155 123 

% osób z prawem do zasiłku 17,04% 14,93% 11,24% 10,75% 

wybrane kategorie bezrobotnych         

do 30 roku życia 311 295 286 258 

w tym kobiet 174 163 155 139 

długotrwale bezrobotni (pow.12mies.) 926 995 1076 1081 

w tym kobiet 425 459 494 506 

powyżej 50 roku życia 739 758 740 692 

w tym kobiet 240 258 256 245 

bez kwalifikacji zawodowych 618 651 633 585 

w tym kobiet 323 341 328 303 

bez doświadczenia zawodowego 295 324 312 302 

w tym kobiet 129 144 133 133 

osoby z niepełnosprawnością 147 144 147 140 

w tym kobiet 57 61 61 63 

          

wolne miejsca pracy i aktywizacji 

zawodowej  103 98 68 73 

          

wykształcenie         

wyższe 587 548 541 495 

policealne i średnie zawodowe 522 507 487 459 

średnie ogólne 284 286 270 253 

zasadnicze zawodowe 336 326 311 298 

gimnazjalne i poniżej 589 631 624 579 
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdań o rynku pracy 

 

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się stopy bezrobocia w latach 2018-2021 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne 
 
Stopa bezrobocia w Dzielnicy Targówek w 2021 r. wzrosła o wartość 0,11% i ukształtowała się na 

poziomie 3,28 %. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, w roku 2021 pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego 

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), koordynowali działania w zakresie pomocy psychologicznej oraz 

pomocy w zakresie odbioru odpadów. Powyższa pomoc była realizowana w ramach Dzielnicowego 

Programu „Warszawa Wspiera” oraz Solidarnościowego Korpusu „Wspieraj Seniora”. 

W okresie od maja do sierpnia 2021 r. Pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego aktywnie 

uczestniczyli oraz koordynowali pomoc wolontariuszy przy działalności Punktu Szczepień 

Powszechnych, w Hali OSiR, przy ul. Ossowskiego 25, funkcjonującego 7 dni w tygodniu. 

Działania Zespołu Wsparcia Społecznego na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji związanej 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa opisane są w rozdziale 8.5. niniejszego sprawozdania. 

8.3. Pomoc osobom w kryzysie bezdomności 

2,15
2,07

3,17 3,28

2018 2019 2020 2021

Stopa bezrobocia w latach 2018-2021
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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. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek 

skorzystały 363 osoby w kryzysie bezdomności, w tym 309 mężczyzn i 54 kobiety. Wśród osób 

korzystających z pomocy 1 rodzina nie miała polskiego obywatelstwa, jest to 5 osobowa rodzina 

z obywatelstwem ukraińskim. 

Z analizy sytuacji osób pozostających w kryzysie bezdomności wynika, że dominującą dysfunkcją 

towarzyszącą bezdomności jest uzależnienie od alkoholu. Kolejnym problemem wskazywanym przez 

osoby bezdomne są eksmisje i konflikty rodzinne (w tym rozwód). W mniejszym stopniu wskazywany 

jest zły stan zdrowia oraz utrata mieszkania podczas odbywania kary pozbawienia wolności czy 

bezrobocie. Ustalając przyczynę bezdomności należy wziąć pod uwagę fakt, że najczęściej są to 

problemy złożone.  

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 „Gaj” i „Raj” przy 

ul. Janowieckiej, ogródków działkowych wzdłuż ul. Bystrej oraz przy ul. Lewinowskiej, ul. Pratulińskiej, 

na terenie dawnych ogródków działkowych przy ul. Bardowskiego, ogródków działkowych przy 

ul. Odrowąża oraz ROD „Malborska” przy ul. Głębockiej.   

Osoby bezdomne zajmują również pustostany, które znajdują się na terenie całej 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, często we współpracy ze Strażą Miejską lub streetworkerami pracującymi 

na terenie dzielnicy. 
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W 2021 r. z pomocy w formie świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, okresowy, celowy, opłacenia 

posiłków w barach) oraz decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, skorzystało łącznie 268 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 (144 wnioski o pomoc zostały po skompletowaniu dokumentacji przekazane do innych 

Ośrodków).  

Jednym z działań było 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 

Wola m. st. Warszawy (organ wydający decyzje).  

W 2021 r. pracownicy Ośrodka przygotowali dokumentację stanowiącą podstawę do wydania decyzji 

administracyjnych dot. pomocy w formie tymczasowego schronienia dla 122 osób pozostających 

w kryzysie bezdomności.  

W ciągu roku sprawozdawczego 3 osoby zostały skierowane do mieszkań treningowych, a 14 osób 

otrzymało przydział lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych m. st. Warszawy, 14 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 dla osób bezdomnych z usługami Bursa Kofoeda 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 Targówek funkcjonują także mieszkania treningowe dla 

osób 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 oraz na Bródnie przy ul. Św. Wincentego 85. W związku 

z zagrożeniem epidemicznym działalność ww. punktów została czasowo zawieszona.  
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Na terenie Dzielnicy Targówek osoby w kryzysie bezdomności mogą zjeść ciepły posiłek w placówce 

prowadzonej przez Siostry Misjonarki Miłości przy ul. Poborzańskiej 33. Dodatkowo w placówce 

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. 31 osób zdecydowało 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. Pomagano także w ustaleniu sytuacji zdrowotnej poprzez uzyskanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. Zachęcano do podejmowania aktywności zawodowej, promowano 

legalne formy zatrudnienia. 

Wzorem lat ubiegłych kontynuowana była także współpraca z placówkami zdrowia oraz 

organizacjami pozarządowymi. Pracownicy socjalni współpracowali m. in. z Mazowieckim Szpitalem 

Bródnowskim, Pogotowiem Interwencji Społecznej, Ambulansem Serca – Karetka dla Bezdomnych, 

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 

kontynuował dotychczasową pomoc przy ciągłej motywacji osób bezdomnych do zmiany sytuacji 

życiowej. 

8.4. Pomoc udzielona cudzoziemcom 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania 

i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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- 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 problemy związane z pomocą dla cudzoziemców 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.   

W 2021 r. z różnych form pomocy skorzystało 30 rodzin oraz 7 osób prowadzących samodzielne 

gospodarstwo domowe. 

Status prawny Kraj pochodzenia 

zezwolenia na pobyt stały Ukraina – 6 rodzin   
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Rosja – 4 rodziny, 3 osoby      

Gruzja – 1 rodzina 

Iran – 1 osoba 

statusu uchodźcy Tadżykistan - 1 rodzina, 2 osoby                     

Irak – 1 rodzina  

Białoruś – 1 osoba 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany 

Rosja - 3 rodziny  

Rosja (Czeczenia) - 1 rodzina  

Ukraina - 2 rodziny                           

Gruzja - 1 rodzina 

ochrona uzupełniająca 

 

Rosja - 5 rodzin 

prawo pobytu czasowego Ukraina - 4 rodziny 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 

Rumunia -1 rodzina 

 

8.5. Działania związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 

W marcu 2020 r. wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującego 

ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19. Wprowadzono nową organizację pracy 

Ośrodka Pomocy Społecznej, zakupiono środki ochrony osobistej. Zarządzeniem Dyrektora 

wprowadzono nakaz zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się na terenie OPS, nakaz 

dezynfekcji rąk po wejściu do siedziby i placówek Ośrodka.  

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.  

W związku 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 oraz z niepełnosprawnościami. 

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 
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mieszkańcom pozostającym w dobrowolnej izolacji lub potrzebujących wsparcia w związku           

z COVID-19.  

Wszystkie zalecenia aktualizowane były każdorazowo po ogłoszeniu nowych wytycznych 

w powyższym zakresie i były kontynuowane w 2021 r. 

 

 

8.5.1. 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 Wsparcia Społecznego. 

W celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych w ramach Programu w roku 2021 dostarczono do osób 

potrzebujących 29 racji żywnościowych pobranych z Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Warszawa”. Odbiór i dostarczenie racji był realizowany przez pracowników ZWS środkami własnymi 

OPS. 

Kolejną formą pomocy w ramach Programu był odbiór odpadów od osób przebywających w izolacji 

domowej. Pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego rozpoznawali potrzeby w tym zakresie  

oraz koordynowali pomoc świadczoną przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.  

Przez cały okres pandemii pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego 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 Wsparcia Społecznego czynnie włączył się Związek Harcerstwa Polskiego, 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz wolontariusze, którzy 

zgłosili gotowość niesienia pomocy. W ramach Programu Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną 

w roku 2021 podjęto łącznie 4 714 działań, w tym 542 w odpowiedzi na zgłoszenie przez aplikację 

„Kwarantanna domowa”.  

8.5.2. System wsparcia „Warszawa Wspiera” 

System Wsparcia "Warszawa Wspiera" w Dzielnicy Targówek funkcjonuje na podstawie  

Zarządzenia nr 469/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2020 r. 
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w sprawie powołania Systemu Wsparcia „Warszawa Wspiera” – Dzielnicowych Zespołów „Warszawa 

Wspiera”. 

Grupą docelową Programu „Warszawa 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 Wsparcia Społecznego, 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 „Warszawa 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.  

Zadania Zespołu Wsparcia Społecznego 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 2021 roku podpisano porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich 

z 18 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).  
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W roku 2021 w ramach Programu, podjęto łącznie 5 254 działania zmierzające do poprawy i pomocy 

w sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Dzielnicy Targówek. Na powyższe składały się: 

- pomoc żywnościowa: dostarczono 24 racje żywnościowe dla seniorów i innych potrzebujących, 

pobrane z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Odbiór i dostarczenie racji był 

realizowany przez pracowników ZWS środkami własnymi OPS; 

- pomoc wolontariuszy: zakupy artykułów spożywczych (w tym również wykupienie leków), pomoc 

w wyprowadzaniu psa, donoszenie ciepłych posiłków – 2 698 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) -  1 797 działań.  

8.5.3. Program „Wspieraj Seniora” 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 października 2020 r. uruchomiło Program 

„Wspieraj Seniora”, 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.  

Program ma 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 

polega 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 jest 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 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. 
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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.  

W 2021 roku zostało objętych pomocą w ramach Programu 159 osób.  

W obu Filiach OPS 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 styczeń – grudzień 2021 roku objęły 

łącznie wsparciem 159 osób. 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 2021 roku łącznie udzielono pomocy w formie: paczek żywnościowych dla 31 osób, które 

dowiezione zostały do mieszkań osób potrzebujących, współpracy z wolontariuszem dla 57 osób. 

W okresie styczeń – grudzień wolontariusze wykonali dla osób potrzebujących   5 254 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 „Warszawa 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 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano łącznie 5 494 usługi na rzecz osób 

potrzebujących w programie Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora oraz Warszawa Wspiera.  
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W kategorii „inne usługi” znalazły się: skierowanie do domu pomocy społecznej, rozmowy 

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. 

8.5.4. Punkt Szczepień Powszechnych 

W pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce, w związku z trwającą pandemią koronawirusa 

uruchomiono Narodowy Program Szczepień. Punkty Szczepień Powszechnych (PSP) tworzone były 

według jednolitych standardów rządowych. Początkowo w każdym województwie w Polsce powstał 

jeden punkt, wraz z upływającym czasem punktów, w których można było się zaszczepić przybywało.  

W ramach programu „Warszawa szczepi” w hali sportowej przy ul. Ossowskiego 25 powstał 

Warszawski Punkt Szczepień Powszechnych. Od początku jego funkcjonowania, w okresie od maja do 

sierpnia 2021 r. pracownicy Zespołu Wsparcia Społecznego aktywnie uczestniczyli oraz koordynowali 

pomoc wolontariuszy przy realizacji działań Punktu Szczepień Powszechnych, funkcjonującego 7 dni  

w tygodniu.  

Do najważniejszych zadań należących do koordynatorów OPS należało:  

- rekrutacja wolontariuszy do obsługi Punktu Powszechnego Szczepień,  

- koordynowanie pracy wolontariuszy w trakcie działania Powszechnego Punktu Szczepień,  

- odpowiadanie na bieżące potrzeby oraz zadania zlecane przez koordynatorów ZOZ Targówek.  

W ramach działań wspólnych w Powszechnym Punkcie Szczepień udział wzięło 58 wolontariuszy.  

Łącznie od maja do października 2021 zaszczepiono ok. 80 tys. mieszkańców Warszawy.  

9. PODSUMOWANIE   

Z pomocy Ośrodka w formie świadczeń pieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej skorzystało 

w 2021 r. – 6 018 osób – wskaźnik interwencji socjalnej stanowił 5,23 % (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 

2021 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: 
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• 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, z niepełnosprawnością 

oraz rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, 

• działań o charakterze inicjującym, aktywizującym, integracyjnym oraz edukacyjnym na rzecz 

społeczności lokalnej w ramach programu „Organizowania Społeczności Lokalnej”, 

• współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

poprzez wykonywanie swoich zadań cząstkowych jednostek i pracowników, co umożliwia 

podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, jak i wytyczanie kierunku dalszego 

rozwoju.  

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. Pracownicy w ramach pracy socjalnej nawiązują bliską współpracę nie 

tylko z klientami, ale również z członkami ich rodzin oraz osobami im bliskimi. Wypracowują 

optymalne formy pomocy dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz poprawy jakości na danym 

etapie życia.  

Struktura demograficzna Dzielnicy Targówek wskazuje na znaczną liczbę osób w wieku 

poprodukcyjnym. Wśród mieszkańców Dzielnicy dużą część stanowią również osoby 

z niepełnosprawnością. 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. 

Proces starzenia się społeczeństwa postępuje, osoby w starszym wieku obecnie stanowią prawie 

1/5 mieszkańców Polski. Do tej rosnącej liczebnie i procentowo grupy należy skierować ofertę 

pomocową, mającą na celu jak najdłuższe utrzymanie ich w miejscu zamieszkania oraz uczestnictwo 

w życiu społecznym. W związku z tym niezbędne jest tworzenie osiedlowych domów dziennego 

pobytu, których celem jest zapewnianie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy 

oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspakajania ich potrzeb, w sposób pozwalający na 

samodzielne funkcjonowanie. Pobyt w DDP pozwala na dalsze samodzielne funkcjonowanie  
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w środowisku i oddala konieczność umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej. W 2022 r. 

Ośrodek planuje uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla mieszkańców Zacisza i Targówka 

Mieszkaniowego oraz Targówka Fabrycznego, przy ul. Radzymińskiej 154. Dom przeznaczony będzie 

dla 45 seniorów, w tym dla 5 osób w początkowej fazie choroby Alzheimera. Planowane otwarcie 

Domu to II kwartał 2022 r. 

Pracownicy socjalni pracujący z osobami w kryzysie bezdomności dostrzegają potrzebę wdrożenia 

działań edukacyjno-szkoleniowych zmierzających do nabycia przez osoby przebywające 

w schroniskach oraz osób, które otrzymały mieszkania z zasobów gminy kompetencji niezbędnych 

w procesie usamodzielniania się. Nabycie takich kompetencji może obywać się poprzez prowadzenie: 

aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej, prowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania 

budżetem, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kontaktów z instytucjami. 

Wszystkie działania miałyby na celu całkowite usamodzielnienie się odbiorców programów.  

Utrzymująca się sytuacja pandemiczna narzuca nadal sposób funkcjonowania i zadania dla Ośrodków 

Pomocy Społecznej. Szczególnej troski potrzebują osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne, 

samotne. Potrzebują one wsparcia w rozszerzonym zakresie, gdyż wiele miejsc użyteczności 

publicznej funkcjonuje w oparciu o zmienione zasady, wypełnia swoje zadania w ograniczonym 

stopniu. Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w tym 

trudnym czasie i za priorytetowe uznaje się docieranie z ofertą pomocy do każdej osoby wymagającej 

wsparcia. Zwiększyła się ilość udzielanych porad telefonicznych, zapytania dotyczą różnych dziedzin, 

także wykraczających poza główny nurt działania Ośrodka. Wzrasta zatem zakres wiedzy, jaką muszą 

posiadać pracownicy socjalni i inne osoby zatrudnione w Ośrodku, w tym obsługujące sekretariat, 

które jako pierwsze udzielają informacji na stawiane pytania. Priorytetem w obecnej sytuacji jest 

udzielanie osobom i rodzinom rzetelnych informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji 

pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach, a także instytucjach właściwych do 

załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka. 

W założeniach na rok 2022 stawiamy sobie jako jeden z głównych celów rozszerzenie działań 

w ramach pracy socjalnej, które pozwoli na wzmocnienie osób i rodzin i pełniejsze wykorzystanie ich 

zasobów i możliwości dla poprawy sytuacji. Pracownicy ds. pracy socjalnej wykorzystują różnorodne 

formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców. Praca socjalna 

prowadzona jest przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, w tym kontraktu socjalnego, projektu 

socjalnego, indywidualnych programów (wychodzenia z bezdomności, zatrudnienia socjalnego) oraz 

innych narzędzi i instrumentów. 

Dużym wyzwaniem dla Ośrodka jest znaczna rotacja pracowników. Dostrzegalne są braki kadrowe 

i mniejsza liczba kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w pomocy społecznej. Obecnie młodzi 

ludzie wybierają mniej obciążające psychicznie i fizycznie oraz wyżej opłacane zawody. Brak jest 

kandydatów na uczelniach kształcących pracowników socjalnych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. będzie kontynuował superwizje dla pracowników socjalnych. 

Doświadczenia poprzednich lat potwierdzają, że superwizja pracy socjalnej umożliwia rozwój 



74 
 

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 ma 

możliwość utrzymać wysoki poziom świadczonych usług.  

 

 

Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”  

Jak co roku 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie 

świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. To okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności 

za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących. 

W roku 2021, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, wręczyła w Pałacu 

Prezydenckim nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 

Ogółem przyznano 16 nagród: 10 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych 

W kategorii - nagroda indywidualna, nagrodę otrzymała m. in. Katarzyna Białaszczyk - Specjalista 

pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, za innowacyjne, 

niekonwencjonalne i skuteczne wsparcie osób w kryzysie bezdomności oraz entuzjazm w pracy na 

rzecz potrzebujących. 


