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Dzielnica Praga Północ jest rejonem urbanistycznym, w którym dominuje 

stare przedwojenne budownictwo komunalne o złym stanie technicznym, gdzie 

brak jest podstawowych wygód - ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania. 

Zdarzają się jeszcze budynki, gdzie bieżąca zimna woda oraz WC znajdują się na 

korytarzu. 

Obecna struktura mieszkańców tej dzielnicy jest wynikiem wcześniejszych 

decyzji administracji państwowej, w wyniku, których w ten rejon przymusowo 

przekwaterowywano rodziny biedne i patologiczne z całej Warszawy. Skutkiem 

tych działań jest obecnie występujące duże nasilenie patologii społecznych i 

ubóstwa oraz postrzeganie tej dzielnicy jako rejonu mało bezpiecznego, 

zamieszkiwanego przez rodziny biedniejsze niż w innych dzielnicach stolicy, 

często wymagające wsparcia, zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

111...   DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCAAA   PPPRRRAAAGGGAAA   PPPÓÓÓŁŁŁNNNOOOCCC   WWW   SSSTTTAAATTTYYYSSSTTTYYYCCCEEE:::   

 

 11,3 km² powierzchni 

 70.240 mieszkańców  

 18,1 % mieszkańców w wieku emerytalnym 

 63,7 % mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 18, 2 % dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 

 11.312 uczniów. 

Dzielnica Praga-Północ zajmuje powierzchnię 11,3 km², na której 

zamieszkuje 70240 stałych mieszkańców i około 2 – 3 tysięcy przebywających 

czasowo. Struktura płci mieszkańców charakteryzuje się przewagą kobiet (54%) 

w stosunku do mężczyzn (46%). W procesie demograficznym dzielnicy występuje 

zerowy przyrost naturalny, co powoduje, że Praga Północ staje się dzielnicą 

socjologicznie zamkniętą. Obserwuje się zjawisko odpływu rdzennych Prażan 

przy jednoczesnym braku napływu nowych mieszkańców.  

Struktura mieszkańców wg wieku 

Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ wskazuje, że 64% 

mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym, pomiędzy 19 a 65 rokiem życia, 

18% mieszkańców to osoby w wieku emerytalnym, po 65 rokiem życia i tyle 

samo, 18 % stanowią dzieci i młodzież. 
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Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ wg wykształcenia 

Na podstawie analizy wyników Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i 

Mieszkań przeprowadzonego w 2002 r. określono strukturę mieszkańców 

Dzielnicy Praga Północ wg wykształcenia i głównego źródła utrzymania. 

Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ aktywnych ekonomicznie wg 

wykształcenia wskazuje, że większość osób posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe i niższe aż 46 %), prawie tyle samo posiada wykształcenie średnie lub 

policealne (40%), wyższe wykształcenie zdobyło 14 % prażan. 

 

Struktura mieszkańców wg zjawisk społecznych 

Samotne rodzicielstwo  

Na terenie Dzielnicy Praga Północ zamieszkiwały w 2006 roku: 6063 

samotne matki z dziećmi i 753 samotnych ojców z dziećmi. 

Niepełnosprawność  

Wśród mieszkańców Dzielnicy aż 8971 osób jest niepełnosprawnych, w tym 

6740 osób posiada odpowiednie orzeczenie w tym zakresie, zaś 2231 osób 

takiego orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w 

wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku. 

Bezrobocie 

Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na terenie 

Dzielnicy Praga Północ w dniu 30.06.2006 r. zarejestrowanych było 4263 

bezrobotnych co stanowi 9,53 % osób w wieku produkcyjnym. Prawo do zasiłku 

przysługiwało 428 bezrobotnym (10 %). Długotrwale bezrobotni stanowią 

(64,74%) zarejestrowanych. Młodzi bezrobotni do 25 lat to (11,38%) ogółu 

natomiast osoby po 50 roku życia to (29,63%). Struktura zarejestrowanych 

bezrobotnych mieszkańców Pragi Północ pod względem wykształcenia wg stanu 

na 30.06.2006 r. wskazuje, że osoby z wyższym wykształceniem to jedynie 

(5,7%) poszukujących pracy z wykształceniem średnim (27,26%), zasadniczym 

(24,42%). Największe bezrobocie dotyka ludzi z wykształceniem podstawowym 

(42,27%) wszystkich zarejestrowanych. 
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Struktura dzieci i młodzieży w dzielnicy Praga Północ wg kategorii wieku. 

 

 Szkoły podstawowe  3.320  

 Szkoły ponadgimnazjalne 4.576 

 Przedszkola z zerówką 1696  

 Gimnazja 1720 

 Do wieku przedszkolnego 1429 

 

 

222...   ZZZAAASSSOOOBBBYYY   
 

 2 żłobki  
 15 przedszkoli 
 5 szkół podstawowych 

 5 gimnazjów 
 10 liceów ogólnokształcących 
 18 szkół zawodowych 

 poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
 katolicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

 ośrodek wychowawczy „Caritas” 
 katolicki ośrodek adopcyjno- opiekuńczy 
 ośrodek terapii uzależnień 

 oddział dzienny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków 
psychoaktywnych 

 poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 
 30 organizacji pozarządowych w tym 13 działających na rzecz dzieci i 

młodzieży 

 6 klubów sportowych  
 Policja  
 Straż miejska  

 Sąd Rejonowy 
 5 Przychodni Rejonowych 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 13 oddziałów biblioteki publicznej 
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Organizacje pozarządowe /Wszystkie wymienione organizacje aktywnie 

współpracują z Ośrodkiem Pomocy społecznej Dzielnicy Praga Północ/ 

 
► Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Bazylice NSJ, prowadzi Świetlicę 

Socjoterapeutyczną „Matusi Małgorzaty” oraz Klub Młodzieżowy „Kontra”. 

►Caritas” Diecezji Warszawsko-Praskiej, oprócz statutowej działalności 

charytatywnej prowadzi „Klub Alternatywny” dla młodzieży zrzeszający młodzież 

gimnazjalną. 

► Stowarzyszenie dla Rodzin, prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci 

szkolnych, program profilaktyczno-socjoterapeutyczny w ramach „Pracy z 

dziećmi ulicy” i porady psychologiczne dla osób dorosłych. 

► Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, prowadzi Centrum 

Rozwoju Osobowości i świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku szkolnym 

oraz poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych w Centrum Pomocy 

Kryzysowej. 

► Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”, prowadzi 2 świetlice 

socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

► Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „Spoza„ 

realizuje zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, 

świadczy pomoc psychologiczną i pedagogiczną, indywidualną i grupową, 

młodzieżowe grupy wsparcia. 

► Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, prowadzi różnego rodzaju programy 

dotyczące pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym oraz młodzieży z 

problemami. 

► Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, realizuje program „Praca z dziećmi 

ulicy”,  

► Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”- zajęcia sportowe piłki nożnej 

► Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa, prowadzi 

zajęcia dla dziewcząt w wieku szkolnym. 

► Parafialny Klub Sportowy „Praga”, zrzesza dzieci szkolne i prowadzi 

różnorodne zajęcia sportowe. 
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► Polski Czerwony Krzyż – prowadzi różne programy pomocowe skierowane 

do najuboższych mieszkańców dzielnicy.  

► Mazowiecki Klub „Oyama Karate Smok”, ul. Jagiellońska 7. 

► Ogniska Wychowawcze: - prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Dzielnicy Praga Północ: 

► Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego - „Dziadka”. 

 

 

333...   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMYYY   SSSPPPOOOŁŁŁEEECCCZZZNNNEEE   NNNAAA   TTTEEERRREEENNNIIIEEE   DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCYYY   PPPRRRAAAGGGAAA   ---   PPPÓÓÓŁŁŁNNNOOOCCC   
 

 
Dzielnica jest rejonem urbanistycznym, w którym dominuje stare 

przedwojenne budownictwo komunalne. Większość zasobów mieszkaniowych 

jest w złym stanie technicznym, brak jest podstawowych wygód- ciepłej wody 

gazu centralnego ogrzewania. Przez wiele lat władze Warszawy nie podejmowały 

działań w celu ich modernizację. Decyzją władz przekwaterowano tu z całej 

Warszawy rodziny biedne, ze środowisk dotkniętych patologią. W następstwie 

tych działań do dnia dzisiejszego dzielnica postrzegana jest jako rejon zagrożony 

większą przestępczością. 

Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa i demograficzna dzielnicy powoduje, że na 

jej terenie występują problemy społeczne, które pociągają za sobą szereg 

negatywnych skutków. Do najważniejszych z nich należą: 

 ubóstwo, 

 patologie tj: alkoholizm, narkomania , przestępczość, przemoc domowa 

 bezrobocie, 

 trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych,  

 problemy osób niepełnosprawnych, 

 problemy związane ze wzrostem populacji ludzi starszych.  

Poważnym problemem jest stan bezpieczeństwa mieszkańców Pragi. Oprócz 

tradycyjnych przestępstw takich jak: kradzieże samochodów, włamania, 

kradzieże kieszonkowe, rozboje coraz częściej dochodzi do wybryków 

chuligańskich w miejscach publicznych oraz przemocy domowej. Wzmaga się 

brutalizacja działań przestępczych. Teren Pragi Północ jest szczególnie narażony 

na tworzenie się i działanie grup przestępczych. Sprzyja temu szereg 

uwarunkowań socjologicznych jak między innymi: wielopokoleniowa „tradycja”, 
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brak alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Dlatego też młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, w których 

występuje przestępczość, alkoholizm, przemoc przejmuje przekazane wzorce, 

powielając styl życia swoich dziadków i rodziców i przenosi je do swojej nowo 

tworzonej rodziny. 

Następstwem zaakceptowania przez młodych ludzi tego niepożądanego 

społecznie zjawiska jest brak wiary we własne możliwości, nie podejmowanie 

działań prowadzących do rozwoju osobistego, nie wywiązywanie się ze 

społecznych obowiązków, jakie nakłada życie w społeczności lokalnej oraz 

przyjmowanie postawy roszczeniowej i agresywnego biorcy, który odmawia 

współdziałania w przezwyciężaniu swoich trudności życiowych. 

Utrwalające się negatywne wzorce zachowań, dysfunkcyjność rodzin oraz 

niemożność odnalezienia własnej tożsamości w mocno stresogennych 

warunkach życia, stają się przyczyną wzrostu agresji zarówno słownej jak i 

fizycznej. 

Zjawisko to, potwierdzają badania nad zachowaniami agresywnymi 

prowadzone przez psychologów, z których wynika, że agresja jest zachowaniem 

wyuczonym w wyniku obserwacji, naśladowania, bezpośredniego doświadczenia 

i powtarzania. Dzieci uczą się jej zarówno w domu jak i w szkole zastępując nią 

deficyty wynikające z ograniczonych możliwości zaspokojenia podstawowych 

potrzeb psychicznych: bezpieczeństwa, miłości, towarzystwa, doznawania opieki. 

Niepokojący, narastający problem przemocy i agresji uzasadnia potrzebę 

stworzenia wszechstronnej oferty działań zapobiegawczych, skierowanych do 

dzieci i młodzieży w wieku dorastania. 

 

 

444...   DDDIIIAAAGGGNNNOOOZZZAAA   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMÓÓÓWWW   UUUZZZAAALLLEEEŻŻŻNNNIIIEEEŃŃŃ   WWW   DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCYYY   PPPRRRAAAGGGAAA   –––PPPÓÓÓŁŁŁNNNOOOCCC   
 
 

Przemoc. Z badań, jakie przeprowadziło Warszawskie Stowarzyszenie 

Abstynenckie wynika, iż w Warszawie w 2000r. na ujawnione 3217 sprawy 

dotyczące przemocy aż 403 miały miejsce na terenie naszej dzielnicy. Na 

podstawie danych uzyskanych z Komisariatu Policji Dzielnicy Praga Północ 

ustalono, że w 2005 r. przeprowadzono około 400 interwencji dotyczących 

przemocy w rodzinie, z czego ok. 85% miało bezpośredni lub pośredni związek z 
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dziećmi. Prawie 50% podjętych działań przeprowadzono w wyniku zgłoszenia 

przez członka rodziny dotkniętej przemocą. Blisko 30% było wynikiem zgłoszenia 

przez sąsiadów, a pozostałe przypadki ujawnienia tego problemu pochodziły w 

kolejności od: pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, dalszej rodziny. 

Należy jednak pamiętać, że powyższe wielkości nie ukazują w pełni skali 

zjawiska. Dotyczą, bowiem w przeważającej większości jedynie fizycznych aktów 

przemocy i to w przypadkach, gdy ofiara zdecydowała się na złożenie doniesienia 

o przestępstwie. Wpływ na nie ujawnianie przemocy domowej mają: strach przed 

zemstą, wstyd, poczucie rodzinnej lojalności, bagatelizowanie problemu, obawa 

o dzieci. Również dane statystyczne będące w posiadaniu OPS z powyższych 

przyczyn nie oddają w pełni rozmiaru przemocy w rodzinie wśród klientów 

Ośrodka. W 2005 roku odnotowano 75 przypadków przemocy w rodzinie, z czego 

25 dotyczyło wyłącznie dzieci. 

 

Narkomania. Z danych uzyskanych z Referatu ds. Nieletnich i Patologii 

Komendy Rejonowej Dzielnicy Praga-Północ wynika, że w przedziale wieku od 13 

do 17 lat odnotowano 15 konsumentów narkotyków i byli to wyłącznie chłopcy. 

Badania SOR przeprowadzone na terenie dzielnicy w 2004 wykazały, że jedynie 

15% badanej młodzieży miało kontakt z narkotykami, a 4 przyznały się do 

regularnego zażywania narkotyków. Jednak większość młodzieży (ponad 70%) 

przyznaje, że nie jest trudno zdobyć narkotyki w naszej dzielnicy jednak jest to 

wiedza oparta raczej na przypuszczeniach. Badane osoby twierdzą, że w każdej 

szkole są osoby rozprowadzające narkotyki. Niecałe 30% respondentów twierdzi, 

że zna w swoim otoczeniu osoby, które zażywają narkotyki. Zauważają również 

niekorzystne zmiany w zachowaniu się znajomych po zażyciu narkotyków. Z 

danych uzyskanych z Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od 

Środków Psychoaktywnych „Punkt” wynika, że w 2006 r. zgłosiło się 50 osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych. Stowarzyszenie Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny „KARAN” podaje, że w 2006 r. z pomocy specjalistycznej ich 

poradni skorzystało 38 osób do 18rż oraz 104 osoby, które ukończyły 18 lat. 

 

Alkoholizm. Praga- Północ należy do dzielnic o dużym wskaźniku spożycia 

alkoholu. Badania SOR wykazały, że 85% badanej młodzieży stwierdziło, że ma 

w swoim otoczeniu (rodzina lub krąg towarzyski) osoby pijące alkohol. Z danych 



 9 

OPS wynika, że osoby z problemem alkoholowym stanowią znaczną grupę 

klientów. Większość z nich jest kierowana na leczenie odwykowe do Ośrodka 

Terapii Uzależnień Alkoholowych przy ul. Jagiellońskiej 34 lub Poradni 

Odwykowej SPL - Vitamed. 

Jedynie niewielki odsetek tych podopiecznych kończy cały cykl terapii i 

utrzymuje abstynencję dłużej niż rok. Przyczyną niewielkiego odsetka osób 

wyleczonych może być fakt, że nie mają oni pozytywnego bodźca do terapii w 

postaci szansy na ustabilizowanie sytuacji rodzinnej, pracę czy poprawę sytuacji 

materialnej. Nie zmienia się także środowisko, w którym przebywają.  

Dużą rolę w ich leczeniu mogłyby odegrać warsztaty aktywizacji zawodowej 

i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe po zakończeniu terapii.  

 

 

555...   ZZZAAADDDAAANNNIIIAAA   OOOŚŚŚRRROOODDDKKKAAA   PPPOOOMMMOOOCCCYYY   SSSPPPOOOŁŁŁEEECCCZZZNNNEEEJJJ   

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, jest jednostką organizacyjną miasta 

stołecznego Warszawy i działa na terenie Dzielnicy Praga Północ w oparciu  

o statut nadany Uchwałą Nr XLVII/1199/2005 Rady miasta stołecznego 

Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. Ośrodek jest jednostką budżetową  

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Statut reguluje podstawę prawną 

działania Ośrodka określa, jego zakres działania, gospodarkę finansową oraz 

organizację wewnętrzną. 

Zgodnie z celami określonymi w statucie, (o których stanowi § 3 rozdział II) 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ prowadzi działania w 

zakresie rozpoznawania i zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i 

rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych 

oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

Staraniem OPS dzielnicy Praga Północ jest dążenie do życiowego 

usamodzielnienia się osób oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również 

zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

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

o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności: 
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przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłków: celowych, 

celowych specjalnych, celowych w formie biletu kredytowego, zasiłków 

okresowych, zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłków 

celowych na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innym nie 

posiadającym dochodu, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego.  

Do zadań Ośrodka należy również: przyznawanie pomocy w naturze, 

świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych; sprawienie pogrzebu, w tym 

osobom bezdomnym; udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym; praca socjalna; 

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; diagnozę oraz sporządzenie 

bilansu potrzeb lokalnych problemów społecznych; koordynuje realizację 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, dożywianie dzieci oraz 

sporządzanie sprawozdawczości. 

Ośrodek realizuje także zadania wynikające z rozeznania potrzeb dotyczące 

m.in.: udzielania mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach  

z zakresu pomocy społecznej; organizowania i prowadzenia specjalistycznego 

poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej; 

udzielania pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom 

opuszczającym zakłady karne; prowadzenia działań mających na celu integrację 

ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy. 

Ośrodek wykonuje również zadania zlecone m. st. Warszawie oraz zadania 

wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące: 

przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych, 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną.  

Inne zadania zlecone, które realizuje Ośrodek to: opłacanie składek na 

ubezpieczenie społeczne (za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych), 

zdrowotne. 

Ośrodek jest także realizatorem zadania wynikającego z rządowych 

programów pomocy społecznej - ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o 
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postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

   

   

666...   SSSTTTRRRUUUKKKTTTUUURRRAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCYYYJJJNNNAAA   OOOŚŚŚRRROOODDDKKKAAA      

 

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pracownika socjalnego oraz zwiększyć 

efektywność pracy Ośrodek posiada 2 Filie: 

- przy ul. Groszkowskiego 5 - Fili nr I 

- przy ul. Targowej 66 - Filia nr II 

Kadrę obydwu filii stanowią wykwalifikowani pracownicy socjalni, którzy 

posiadają specjalistyczne przygotowanie zawodowe pozwalające im rozpoznawać 

potrzeby środowiska lokalnego oraz realizować zadania pomocy społecznej i 

jednocześnie wypracowywać nowe formy i metody pracy. 

W ramach zadań realizowanych dla określonych grup mieszkańców 

Ośrodek prowadzi Ośrodki Wsparcia:  

 Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a - dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 

 Dom Dziennego Pobytu - przy ul. Brzeskiej 4a - który realizuje różne projekty 

skierowane do osób starszych w tym: posiłek, działalność kulturalną i 

rehabilitacyjną,  

 Klub „Złoty Wiek” - oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla 

seniorów. Prowadzi działalność kulturalną i okolicznościową aktywizującą 

starszych mieszkańców dzielnicy. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w formie usług 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób, wymagających pomocy. Z usług mogą 

korzystać także osoby, które nie są beneficjentami Ośrodka.  

 Ośrodek realizuje, koordynuje i nadzoruje wykonanie Programu 

Profilaktyki Uzależnień m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga Północ - jest 

dysponentem środków finansowych, współpracuje przy opracowywaniu 

standardów w zakresie profilaktyki uzależnień, opracowuje lokalny program 

profilaktyki uzależnień. W siedzibie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 60 lok. 90 

znajduje się Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również Program Wolontariat od 
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roku 2006 realizowany w ramach środków z Unii Europejskiej. Celem 

realizowanego projektu jest kojarzenie osób, które chcą świadczyć bezpłatną 

pomoc z odbiorcami tej pomocy. 

   

   

   

777...   OOOGGGÓÓÓLLLNNNEEE   ZZZAAASSSAAADDDYYY   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCJJJIII   OOOŚŚŚRRROOODDDKKKAAA   
 

 
W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono 
następujące podstawowe komórki organizacyjne: 

1) Dział Pomocy Specjalistycznej, 
2) Działa Świadczeń Rodzinnych, 

3) Samodzielne stanowisko ds. Uzależnień, 
4) Dział Finansowo – Księgowy, 
5) Dział Administracyjny, 

6) Dom Dziennego Pobytu, 
7) Dom Samotnej Matki i Dziecka, 
8) Klub Złotego Wieku, 

9) Samodzielne stanowisko radcy prawnego. 
 

 
Zadania podstawowych komórek organizacyjnych 

 

 
Do wspólnych zadań podstawowych komórek organizacyjnych Ośrodka należy 

w szczególności: 
1) właściwa i terminowa realizacja zadań, 
2) opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego Ośrodka, w 

części dotyczącej zakresu działania, 
3) przygotowywanie projektów programów, 
4) opracowywanie okresowych raportów o potrzebach związanych z 

prawidłową realizacją zadań, 
5) opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności komórki, nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 
 
Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności: 

1) rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy 
społecznej, 

2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej 
podstawie o pomoc dla zainteresowanych, 
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których 

działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka, 
4) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy 

społecznej, 
5) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją. 

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń należy w szczególności: 
1) obsługa komputerowej bazy świadczeń dla podopiecznych Ośrodka,  
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2) wydawanie i rozliczanie talonów na pomoc rzeczową, 

3) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków rodzinnych i 
pielęgnacyjnych, 

4) rozliczanie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
5) sporządzanie sprawozdań. 
 

 
Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności: 

1) przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, 
2) obsługa komputerowej bazy świadczeń rodzinnych,  
3) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków rodzinnych, 

4) sporządzanie sprawozdań. 
 

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności: 
1) specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych, 
2) poradnictwo specjalistyczne, 

3) opracowywanie zasad współdziałania z klientem/rodziną w celu rozwiązania 
występujących problemów,  

4) prowadzenie zajęć grupowych dla wybranych kategorii klientów, 
5) pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych, 
6) pomoc osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
7)wspieranie i animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej, 
8) współpraca europejska, 

9) inicjowanie, opracowywanie i realizacja lokalnych programów społecznych 
wynikających z rozpoznanych potrzeb. 

 
Do podstawowych zadań Działu ds. Uzależnień należy w szczególności: 

1) obsługa techniczna i administracyjno-finansowa Dzielnicowego Zespołu 
Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
m.st. Warszawy, 

2) współpraca z Biurem Polityki Społecznej m.st. Warszawy przy 
opracowywaniu programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

3) realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 

wykonywanych na terenie Dzielnicy. 
 

Do podstawowych zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w 

szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania, 

2) przygotowywanie okresowych analiz ekonomicznych z wykonania 
poszczególnych planów finansowych, 
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

4) prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich składników majątkowych, 
5) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka, 
6) kontrola finansowa działalności Ośrodka. 

 
Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności: 

1) nadzór nad prawidłową eksploatacją i zabezpieczeniem pomieszczeń 



 14 

użytkowanych przez Ośrodek oraz nad majątkiem Ośrodka, 

2) zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości oraz 
prawidłowy podział tych materiałów, 

3) organizowanie i nadzorowanie remontów oraz bieżących napraw, 
4) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych, 

5) eksploatacja, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej;  
6) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia, 

7) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Ośrodka, 
8) prowadzenie spraw kadrowych, 
9) prowadzenie magazynu i archiwum zakładowego, 

10) obsługa postępowań przy zamówieniach publicznych.  
 

 

Do zadań ośrodków wsparcia należy w szczególności: 
1) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo, 

2) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, 
3) udzielanie porad psychologicznych, 
4) świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

5) udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, 
6) umożliwienie zachowania higieny, 

7) zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, 
8) organizowanie innych zajęć i usług w zależności od potrzeb usługobiorców i 

realnych możliwości placówki, 

9) współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami w celu rozwijania nowych 
form działalności. 

 
 

Do obowiązków samodzielnego stanowiska radcy prawnego należy w 

szczególności: 
1)  opiniowanie projektów decyzji administracyjnych,  

1) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Ośrodek, 
2) konsultacje i porady prawne,  
3) sporządzenie opinii prawnych, 

4) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych. 
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Struktura zatrudnienia w OPS w 2006 roku 

Dział Stanowisko etat osoba 

 
Dział  

Pomocy  
Specjalistycznej 

Kierownik 1 1 

St. Specjalista 1 1 

Specjalista pr.soc. 1 1 

Specjalista pr.soc. 1 1 

Specjalista pr.soc. 1 1 

Specjalista psych. 1 1 

 
 

Dział  
Świadczeń  

Rodzinnych 

Kierownik 1 1 

Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Referent 1 1 

Samodzielne stanowisko ds. 
Uzależnień 

Specjalista pracy 
socjalnej 

1 1 

Samodzielne stanowisko  
radcy prawnego 

Radca prawny 1 1 

 
 
 

Dział  
Finansowo - Księgowy 

Główny Księg. 1 1 

Z-ca gł. Księg, 1 1 

St. Inspektor 1 1 

St. Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

KZP - - 

 
 
 

Dział 
Administracyjny 

Kierownik 1 1 

Specjalista 1 1 

Informatyk 0,75 1 

Informatyk 0,75 1 

Inspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

Sprzątaczka 0,75 1 

Sprzątaczka 0,5 1 

Sprzątaczka 0,5 1 

Sprzątaczka 0,5 1 

Sprzątaczka 0,5 1 

BHP - - 

Elektryk - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dział 

Kierownik 1 1 

Kierownik 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 
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Filia Nr I 

Środowiskowy Spec. pracy socjaln. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

 
Dział 

Świadczeń 

Kierownik 1 1 

Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Inspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filia Nr II 

 
 
 
 
 

Dział 
Środowiskowy 

Kierownik 1 1 

Kierownik 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

Spec. pracy socjaln. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

St. Prac. Soc. 1 1 

Prac. Soc. 1 1 

 
Dział 

Świadczeń 

p.o. Kierownika 1 1 

Inspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

 
 
 

Ośrodki 
Wsparcia – 

własne 

 

 

 

 

 

 
 

Dom 
Dziennego 

Pobytu 

 

Kierownik 1 1 

Kucharka 1 1 

Kucharka 1 1 

Zaopatrzen. 1 1 

Sprzątaczka 1 1 

Instr. Ter. zaj. 0,25 1 

Dom Matki i 
Dziecka 

Kierownik 1 1 

Instr. Ter. zaj. 0,75 1 

Instr. Ter. zaj. 1 1 

Klub Złotego 
Wieku 

Kierownik 1 1 

Sprzątaczka 1 1 

 
Usługi Opiekuńcze 

Podinspektor 1 1 

Podinspektor 1 1 

89,25 93 

1 1 

90,25 94 
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888...   ŚŚŚWWWIIIAAADDDCCCZZZEEENNNIIIAAA   UUUDDDZZZIIIEEELLLOOONNNEEE   WWW   RRROOOKKKUUU   222000000666   

 

Zadania Własne Gminy 

 W 2006 roku na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 

wydatkowano kwotę 6.750 472 zł. Liczba osób, którym decyzją administracyjną 

przyznano świadczenie w ramach zadań własnych wyniosła 4706, natomiast 

liczba rodzin objętych pomocą w formie w/w świadczeń wyniosła 3385. W 

porównaniu z 2005 rokiem nastąpił wzrost wydatkowanych środków o 9%. 

Liczba osób, które otrzymały decyzje przyznające świadczenia z zakresu zadań 

własnych spadła o 6,6%, jednak liczba rodzin objętych pomocą w formie 

świadczeń z zakresu zadań własnych była mniejsza w porównaniu z 2005 

rokiem tylko o 4,3%. 

 Wzrost wydatków na świadczenia z zakresu zadań własnych przy 

jednoczesnym niewielkim spadku liczby osób, którym decyzją przyznano 

świadczenie oraz liczby rodzin objętych pomocą świadczy, że wysokość 

świadczenia przyznana osobie lub rodzinie w 2006roku była wyższa niż w roku 

2005. 

 Wśród zadań własnych największe środki wydatkowano na zasiłki 

okresowe, tj. 2.831 014zł (nieznaczny wzrost w porównaniu z 2005rokiem o 

0,5%).Liczba osób, którym decyzją przyznano zasiłek okresowy wyniosła 1609 

(spadek w porównaniu z 2005r o 12,8%). 

Średnia wysokość 1 świadczenia w formie zasiłku okresowego w 2006r wyniosła 

252,88zł i była wyższa niż w 2005r (228,14zł). 

 Pewien wpływ na wysokość świadczenia oprócz spadku liczby klientów 

miało podwyższenie od października 2006r kryteriów dochodowym mających 

istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego. 

 Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2006r niezmiennie 

pozostawało bezrobocie (77% wszystkich zasiłków okresowych). Długotrwała 

choroba w 14,7% była powodem przyznania świadczenia, a niepełnosprawność 

w 7,3%. 

 Najwięcej osób w ramach zadań własnych otrzymało decyzję przyznającą 

świadczenie w formie zasiłku celowego – 2447 (spadek w porównaniu do 2005r 

o 8,4%). Na tę formę pomocy OPS wydatkował łącznie 2.033 046 zł (znaczący 
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wzrost w porównaniu do 2005r o 33,6% ).  Zasiłki celowe przyznawane i 

wypłacane były na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. głównie na 

zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, pokrywanie wydatków związanych z 

użytkowaniem mieszkania (czynsz, energia, gaz), na wyposażenia dzieci do 

szkoły, pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci, zakup opału na zimę. 

 Istotną pozycję w katalogu świadczeń realizowanych w ramach zadań 

własnych w 2006r zajmowała pomoc w formie zapewnienia posiłku zarówno, 

jeśli chodzi o liczbę osób, którym decyzją przyznano w/w pomoc jak i o 

wysokość wydatkowanych środków w 2006r nastąpił nieznaczny wzrost w 

porównaniu z 2005r. 

 Wśród 1480 osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku 1081 

przypadków (73%) dotyczy posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach. 

Stanowi to 23% wszystkich osób, którym przyznano świadczenie w ramach 

zadań własnych. Świadczy to niewątpliwie o tym jak ważna i potrzebna dla 

klientów pomocy społecznej na terenie Dzielnicy jest ta forma pomocy. 

 Inną niepieniężną formą pomocy, która notuje wzrost w porównaniu do 

2005r (zarówno, jeśli chodzi o liczbę osób jak i wydatkowane środki) są usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania (gospodarcze i pielęgnacyjne). Proces 

starzenie się społeczeństwa, zły stan służby zdrowia, coraz częstsze przypadki 

braku zainteresowania ze strony rodziny powoduje, że na terenie Pragi – Północ 

zapotrzebowanie na tę formę pomocy stale wzrasta. 

 Wśród niematerialnych form pomocy ważną pozycję, jeśli chodzi o liczbę 

rodzin objętych pomocą stanowi pomoc w formie pomocy socjalnej oraz 

poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, rodzinnego). 

 W 2006roku spadek liczby rodzin objętych pomocą w formie pracy 

socjalnej i poradnictwa specjalistycznego (5 %) był znacznie niższy od spadku 

liczby osób, które objęte były pieniężnymi formami pomocy w ramach zadań 

własnych. 

 Niewątpliwie świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na te niepieniężne 

formy pomocy, a zarazem zaprzecza utartym stereotypom jakoby pomoc 

społeczna zajmowała się wyłącznie wypłacaniem zasiłków. 

 Katalog realizowanych świadczeń w ramach zadań własnych Gminy 

zawiera zarówno świadczenia pieniężne (głównie zasiłki okresowe i celowe), 

świadczenia niepieniężne (posiłek, usługi) oraz świadczenia niematerialne (praca 
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socjalna, poradnictwo specjalistyczne). 

 W 2006r wystąpiła tendencja spadku liczby osób, korzystających z 

pieniężnych form pomocy, na co wpływ z pewnością miały czynniki zewnętrzne 

jak spadek bezrobocia, migracja zarobkowa, szara strefa zarobkowa, oraz 

czynniki wewnętrzne tj. coraz bardziej efektywna praca pracowników socjalnych 

z rodziną poprzez pracę socjalna, różnego typu poradnictwo prawne, 

psychologiczne, zawodowe, rodzinne. Liczba rodzin korzystających w 2006r z 

tych form pomocy świadczy jak ważną rolę odgrywają w systemie pomocy 

społecznej. 

 Tendencje zwyżkowe, jeśli chodzi o liczbę osób korzystających z pomocy w 

formie posiłku i usług opiekuńczych świadczą z kolei o wielkim zapotrzebowaniu 

społecznym na te formy pomocy, które z uwagi na pewne procesy społeczne jak 

starzenie się społeczeństwa, trudny dostępu do usług medycznych, rozluźnienie 

więzi rodzinnych, a także w związku z zapotrzebowaniem społecznym 

dotyczącym zapewnienia dzieciom gorącego posiłku z pewnością będą się jeszcze 

rozwijać. 

 Stosunkowo niewielki udział w wydatkach na świadczenie w ramach 

zadań własnych Gminy miały pozostałe świadczenia o charakterze 

obowiązkowym tj. sprawienie pogrzebu (61 osób na kwotę 148.219 zł), zasiłki 

celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 28 

(pożar kamienicy , kradzieże itp.) czy też zasiłki celowe w formie biletu 

kredytowanego (14 ). 

 

Zadania Zlecone Gmin  

 
W 2006 roku na realizację świadczeń zleconych gminie Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przeznaczył kwotę 

3.676.685 zł.  

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach w/w zadań 

zleconych wyniosła 1024. W porównaniu z 2005 rokiem nastąpił niewielki 

wzrost liczby osób objętych pomocą w formie świadczeń zleconych gminie o 47 

osób, tj. 4,8%. Natomiast wzrost środków na realizację zadań zleconych był 

większy i wyniósł 10%, tj. 334.645 zł.  

Wśród zadań zleconych gminie zdecydowaną większość środków 
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finansowych wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, tj. 3.648.401 zł dla 

1016 osób. W porównaniu z 2005 rokiem liczba osób, którym decyzją 

przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego wzrosła nieznacznie, tj. o 40 

osób (4,1%). Natomiast kwota przeznaczona na wypłatę powyższych świadczeń 

wzrosła o 309.859 zł, tj. 9,3%.  

Wyższy wzrost wydatków na wypłatę zasiłków stałych od wzrostu liczby 

uprawnionych związany był w dużej mierze ze zmianą od października 2006 r. 

kryteriów dochodowych (dla osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie) 

w istotny sposób decydujących o wysokości zasiłku stałego i zmianą 

maksymalnej kwoty zasiłku stałego (z 418 zł na 444 zł.).  

W 2005 roku średnia wysokość zasiłku stałego osoby samotnie 

gospodarującej wynosiła 384.91 zł, w 2006 roku 390,45 zł, a w przypadku 

osoby w rodzinie wartości te wynosiły odpowiednio 198,40 zł (2005r.) i 

209,74 zł (2006r.). W śród osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego 

zdecydowanie przeważały osoby samotnie gospodarujące - 770 osób, tj. 75,8%.  

Świadczeniobiorców pozostających w rodzinie było 246. Świadczeniobiorcy 

zasiłków stałych to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, a często również niezdolne do samodzielnej egzystencji. 

Dlatego też w przypadku wielu osób pobierających zasiłek stały konieczne było 

dodatkowe wsparcie w formach niepieniężnych, tj. w postaci usług 

opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych) oraz gorącego posiłku (obiady w 

barach).  

W większości przypadków zasiłek stały stanowił dla świadczeniobiorcy lub 

jego rodziny jedyne źródło utrzymania (maksymalnie 418 zł a od X 2006 roku 

444 zł.).  

Konieczne było, więc w stosunku do tych świadczeniobiorców dodatkowe 

wsparcie w formie zasiłków okresowych (rodziny) lub zasiłków celowych na 

zakup lekarstw, żywności, opłaty mieszkaniowe (czynsz, energia, gaz), zakup 

odzieży i obuwia.  

To także niematerialne formy pomocy takie jak praca socjalna, poradnictwo 

prawne, psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i tych 

związanych z ochroną zdrowia, czy też związanych z systematycznym 

uaktualnianiem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Działania te mają na 

celu zdobycie przez osoby starsze lub niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe 
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sprawności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym, wypełniania ról 

społecznych, rozwoju i wykorzystywania własnych uprawnień (np. prawa do 

własnej emerytury czy renty). Biorąc pod uwagę postępujący proces starzenia 

się społeczeństwa, wysokie bezrobocie, utrudniony dostęp do usług 

medycznych, duże nasilenie zjawisk patologicznych (alkoholizm) na terenie 

Dzielnicy Praga Północ ze wszystkimi tego zdrowotnymi konsekwencjami należy 

przypuszczać, że tendencja wzrostowa odnośnie liczby osób niezdolnych do 

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nie posiadających własnych 

źródeł utrzymania lub posiadających dochód poniżej kryterium dochodowego, a 

więc uprawnionych do zasiłku stałego będzie się utrzymywać.  

 

Nowym świadczeniem realizowanym przez OPS w 2006 roku w ramach 

zadań zleconych gminie były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęte były dwie osoby (rodziny). 

W obu przypadkach pomoc skierowana była do dzieci (w wieku poniżej 5 lat) z 

autyzmem. W 2006 roku zrealizowano łącznie 1000 godzin usług 

specjalistycznych. Ponieważ dzieci nie podlegały jeszcze obowiązkowi 

szkolnemu, a tym samym nie mogły skorzystać z pomocy· z innych systemów 

wsparcia np. oświaty pomoc świadczona w ramach usług opiekuńczych 

stanowiła najważniejszy element wsparcia rodziny.  

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona była przez odpowiednio 

przygotowanych terapeutów i polegała głównie na działaniach rewalidacyjnych, 

usprawniających funkcjonowanie społeczne, terapii, psychicznym wsparciu 

dzieci i rodziny.  

Pomoc ta uzupełniana była przez wolontariuszy Stowarzyszenia dla Osób z 

Autyzmem oraz działalność Ośrodka dla dzieci z autyzmem SYNAPSIS.  

 

W 2006 roku 6 osób otrzymało świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Wszystkie przypadki 

dotyczyły pomocy osobom prowadzącym gospodarstwo rolne na złagodzenie skutków suszy, 

jaka miała miejsce w lipcu 2006 roku. 
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999...   RRROOODDDZZZIIINNNYYY   OOOBBBJJJĘĘĘTTTEEE   PPPOOOMMMOOOCCCĄĄĄ   SSSPPPOOOŁŁŁEEECCCZZZNNNĄĄĄ   WWW   DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCYYY   PPPRRRAAAGGGAAA   

PPPÓÓÓŁŁŁNNNOOOCCC   
 

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ:  

 

W 2006 roku z pomocy ogółem skorzystało 3949 rodzin, w których liczba osób 

wynosiła 7654. Wśród rodzin tych było: 

 

 1492 rodzin z dziećmi; 

 742 rodzin niepełnych; 

 438 rodzin emerytów i rencistów. 

 

Liczba rodzin prowadzących gospodarstwo domowe w tym: 

  • jednoosobowe - 2232/2232 osoby w rodzinie 

  • dwuosobowe - 692/1384 osoby w rodzinie 

  • trzyosobowe - 490/1470 osoby w rodzinie 

          • czteroosobowe - 296/1184 osoby w rodzinie 

• pięcioosobowe - 115/575 osoby w rodzinie 

            • sześcioosobowe i więcej - 124/809 osoby w rodzinie  

 

Liczba rodzin z dziećmi: 

 • z jednym dzieckiem - 992/2254 osoby w rodzinie 

 • z dwojgiem dzieci - 277/957 osoby w rodzinie 

 • z trójką dzieci - 130/579 osoby w rodzinie 

 • z czwórką dzieci  - 53/307 osoby w rodzinie 

 • z piątką dzieci - 21/138 osoby w rodzinie 

 • z szóstką dzieci - 10/77 osoby w rodzinie 

 • z siedmiorgiem i więcej - 9/81 osoby w rodzinie 

 

Liczba rodzin niepełnych: 

• z jednym dzieckiem - 489/994 osoby w rodzinie 

• z dwojgiem dzieci - 145/450 osoby w rodzinie 

• z trójką dzieci - 74/303 osoby w rodzinie 

• z czwórką i więcej - 34/208 osoby w rodzinie 
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Liczba rodzin emerytów i rencistów: 

• jednoosobowe - 338/338 osób 

• dwuosobowe - 60/20 osoby w rodzinie 

• trzyosobowe - 24/72 osoby w rodzinie 

• czteroosobowe i więcej -16/75 osoby w rodzinie 

 

 W każdym typie rodzin nastąpił niewielki spadek korzystających z pomocy 

w stosunku do 2005 roku - istotnym powodem tego jest fakt, iż część osób 

podjęła intensywne działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji materialno 

– bytowej.  

 

Powody przyznania pomocy: 

 

 W 2006 roku z pomocy społecznej powyższym rodzinom udzielono pomocy 

w szczególności z powodu: 

 

Ubóstwa - 3025 rodzin 

 

 Jest to najczęstsza przyczyna, która powoduje, że rodziny zwracają się o 

pomoc do Ośrodka pomocy społecznej. Świadczy o tym fakt, iż w roku 2006 

wzrosła o ok. 5% liczba rodzin korzystających z różnych form pomocy, co 

związane jest często z utratą pracy przez jednego z członków rodziny lub faktem 

samotnego wychowywania dzieci albo występującym w rodzinie patologiom 

(alkoholizmem lub narkomanią). Ubożenie rodzin powoduje także występowanie 

innych dodatkowych dysfunkcji mających istotny wpływ na ich sytuację bytową. 

 

Sieroctwa - 6 rodzin 

Bezdomności - 81 rodzin  

 

 Skala zjawiska bezdomności na terenie dzielnicy pogłębia się na skutek 

eksmisji z dotychczas zajmowanych lokali, napływu z całej Polski osób 

bezrobotnych poszukujących pracy a także osób bezdomnych z wyboru, którzy 

nie wykazują chęci powrotu do swojego środowiska rodzinnego. 
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Potrzeby ochrony macierzyństwa - 146 rodzin  

     w tym – wielodzietności 53 rodzin  

 W 2006 roku wzrosła liczba urodzeń dzieci na terenie naszej dzielnicy, co 

przy wzroście ubóstwa powoduje, iż rodziny zgłaszają się o pomoc do OPS. 

Jednym z powodów wzrostu liczby urodzeń jest wprowadzenie „becikowego”, 

które często przeznaczane jest na zupełnie inny cel niż opieka nad dzieckiem. 

 

Bezrobocia - 1617 rodzin  

 Bezrobocie w dzielnicy spowodowane jest trudną sytuacją na rynku pracy, 

brakiem nawyku pracy wśród klientów pomocy społecznej wywodzących się z 

marginesu społecznego, powielaniem rodzinnych wzorców - (wielopokoleniowe 

korzystanie z pomocy) oraz nadużywaniem alkoholu. 

 

Niepełnosprawności - 1460 rodzin   

 Znaczna liczba osób niepełnosprawnych objętych pomocą finansową OPS 

to osoby, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które nie nabyły 

uprawnień do świadczeń z ZUS i nie posiadają żadnego źródła dochodu. Z 

pomocy finansowej korzystają również rodziny i samotne matki wychowujące 

dzieci niepełnosprawne- wymagające stałej opieki. 

 

Długotrwałej lub ciężkiej choroby - 746 rodzin  

 Wśród osób z tego typu dysfunkcją często znajdują się osoby z kręgu 

patologii społecznych gdzie nadużywanie alkoholu i narkotyków prowadzi do 

upośledzenia całego organizmu a co za tym idzie niezdolności do pracy, 

kończącej się niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. W porównaniu z 

2005 rokiem liczba rodzin uległa zmniejszeniu, gdyż osoby te uzyskały 

orzeczenia o niepełnosprawności bądź zmarły. 

 

Bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gosp. domowego - 
865 rodzin  

     w  tym : 

rodziny niepełne - 742 

rodziny wielodzietne - 93 
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Problem rodzin niepełnych i wielodzietnych w dzielnicy od wielu lat 

pozostaje na wysokim poziomie. Wiąże się to z niewydolnością w wypełnianiu 

wszystkich funkcji, które powinna spełniać rodzina. Rodziny praskie 

charakteryzują nieustabilizowane formalnie i społecznie związki(konkubinaty), 

rozpad pożycia małżeńskiego, częste zmiany partnerów, nadużywanie alkoholu, 

przemoc, łamanie norm społeczno - prawnych. 

 

Przemocy w rodzinie - 35 

 Praca socjalna prowadzona z rodziną często daje pozytywne skutki przy 

wykrywaniu istnienia „ukrytej „przemocy w rodzinie, która ma negatywny wpływ 

w szczególności na dzieci. Fakt, iż pracownik socjalny może uzyskać wsparcie ze 

strony innych instytucji (Policja, Prokuratura Sąd, Kurator) daje nam możliwość 

większego działania i zapobiegania tego typu patologiom. Wzrasta zatem 

wykrywalność przemocy domowej w dzielnicy co za tym idzie udzielanie pomocy 

rodzinom z tym problemem. 

 

Alkoholizmu - 458 

Narkomanii - 30 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  
       z zakładu karnego - 45 

Braku umiejętności w przystosowaniu do życia - 5 

 Młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawczych 

Zdarzenia losowego - 28 

Sytuacji kryzysowej - 76 

 Narastające patologie społeczne: alkoholizm, narkomania, przestępczość a także 

inne niepokojące zjawiska jak bezrobocie, ograniczona dostępność do nowych 

mieszkań, niski standard i zagęszczenie zamieszkałych lokali stanowią 

doskonałe podłoże do powstawania wielu problemów społecznych. Są to także 

przyczyny wywołujące w wielu wypadkach wzrost zachowań agresywnych oraz 

stosowania przemocy w stosunku do swoich najbliższych członków rodziny gdzie 

najczęściej ofiarami agresji są kobiety i ich dzieci.  

           Skala oraz nasilenie negatywnych skutków tych zjawisk szczególnie 

widoczne jest w tak specyficznej dzielnicy Warszawy, jaką jest Dzielnica Praga 

Północ, której charakterystyczne cechy oraz niepokojące zjawiska to między 

innymi: 
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 Duże nasilenie patologii społecznej – głównie alkoholizmu i przestępczości 

ze wszystkimi ujemnymi tego skutkami, „dziedziczenie patologii”  

 Znaczny udział rodzin rozbitych, niepełnych, wielodzietnych z 

występującymi w nich problemami wychowawczymi, pedagogicznymi, 

oraz dezorganizacja życia rodzinnego 

 Katastrofalny stan sytuacji mieszkaniowej wielu osób i rodzin – Praga 

Północ to nadal jeden z najbardziej przestarzałych urbanistycznie rejonów 

Warszawy, w którym przeważa stare przedwojenne budownictwo, z 

małymi lokalami o niskim standardzie. Jako dzielnica handlowa z 

bazarami i kramami skupia na swoim terenie niższe warstwy społeczne. 

 W związku z tymi problemami znaczna część rodzin objęta jest przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej różnymi formami pomocy od finansowej aż po pracę 

socjalną i poradnictwo.  

 

 

111000...   ŚŚŚWWWIIIAAADDDCCCZZZEEENNNIIIAAA   RRROOODDDZZZIIINNNNNNEEE   
 
 

Dział Świadczeń Rodzinnych jako organ właściwy realizuje zadania 

wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej jako zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej 

Świadczenia rodzinne przysługują rodzinom spełniającym kryterium 

dochodowe 504,00 zł netto na osobę, lub 583,00 zł netto na osobę w rodzinie, 

(gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).  

Świadczeniami rodzinnymi są: 

•• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

••świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;  

•• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

W 2006 roku przyjęto 4960 wniosków. Skorzystało ze świadczeń rodzinnych i 

zaliczki alimentacyjnej 2273 rodzin.  

Zaliczka alimentacyjna  

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną składa się u Komornika Sądowego 



 27 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. 

Komornik przesyła wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do Działu 

Świadczeń Rodzinnych. Kryterium dochodowe dla osoby uprawnionej wynosi 

583,00 zł netto na osobę w rodzinie.  

Ustawa określa współpracę między organem właściwym a Komornikiem 

Sądowym w celu skutecznej egzekucji alimentów od dłużnika alimentacyjnego.  

Dłużnik jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu zaliczek  

alimentacyjnych powiększonych o 5% ich wysokości. Niestety ściągalność 

alimentów jest znikoma. W 2006r. wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 

2.416.789,00 zł. Komornik wyegzekwował od dłużnika i przekazał na konto 

OPS-u kwotę 11.649,09 zł.  

Należy stwierdzić, że komornicy nieskutecznie prowadzą egzekucję 

alimentów. Wnioski o zaliczkę alimentacyjną wpływają z dużym opóźnieniem i 

błędnie wypełnionymi zaświadczeniami o bezskuteczności prowadzonego 

postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia 

alimentacyjnego, wymagana dokumentacja jest niekompletna. Komornik me 

zawsze informuje organ właściwy o przyczynach bezskutecznej egzekucji.  

 
Zadania Działu Świadczeń Rodzinnych 

 

Główne zadania pracowników to:  

♦ wydawanie wniosków;  

♦ udzielanie informacji i o wymaganych dokumentach niezbędnych do 

rozpatrzenia wniosku;  

♦ przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do  

   zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku  

   pielęgnacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;  

♦ przygotowanie decyzji administracyjnej;  

♦ prowadzenie postępowania dotyczącego zmiany lub uchylenia decyzji;   

♦ sporządzanie list wypłat;  

♦ prowadzenie korespondencji z komornikami - przesyłanie decyzji 

przyznających zaliczkę alimentacyjną oraz wszystkich niezbędnych 

informacji o dłużniku alimentacyjnym zmierzających do skutecznej egzekucji 

alimentów;  
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♦ prowadzenie postępowania w celu odzyskania nienależnie pobranych  

świadczeń;  

♦ składanie do Prokuratury Rejonowej zawiadomienia o popełnienia 

przestępstwa (składanie np.: fałszywych orzeczeń o niepełnosprawności);  

♦ zwracanie się do Urzędu Pracy o przedstawienie informacji o możliwościach 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;  

♦ kierowanie wniosków do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych 

za przestępstwo określone wart. 209 § l ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks kamy;  

♦ kierowanie wniosków do Urzędu Dzielnicy o zatrzymanie prawa jazdy  

 dłużnika alimentacyjnego;  

♦ wydawanie zaświadczeń o pobieranych świadczeniach;  

♦ przygotowywanie akt i przekazywanie odwołań do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego;  

♦ przygotowywanie sprawozdań. 

 

Zestawienie Świadczeń Rodzinnych za rok 2006  

 

• zasiłki rodzinne: 46.767 świadczeń na kwotę 2.347.567,00 zł; 

• dodatki do zasiłków rodzinnych:  

¤ z tytułu urodzenia dziecka: 289 świadczeń na kwotę 283.000,00 zł;  

¤ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania· z urlopu wychowawczego: 

2165 świadczeń na kwotę 871.422,00 zł;  

¤ z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: 114 

świadczeń na kwotę 44.973,00 zł;  

¤ z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 4622 świadczeń na kwotę 

924.160,00 zł;  

¤ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: 

531 świadczeń na kwotę 28.480,00 zł; 

¤ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku 

życia: 2041 świadczeń na kwotę 149.870,00 zł;  

¤ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 2762 świadczeń na kwotę 274.940,00zł;  

¤ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na 
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pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła: 53 świadczeń na kwotę 4.470,00 zł;  

¤ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje 

się szkoła: 112 świadczeń na kwotę 4.930,00 zł;  

¤ z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie zwiększonej z art. 12 ust. 

5: 2259 świadczeń na kwotę 502.890,00 zł;  

• zasiłki pielęgnacyjne: 11348 świadczeń na kwotę 1.671.570,00 zł;  

• świadczenia pielęgnacyjne: 1302 świadczeń na kwotę 543.914,00 zł; 

• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 1113 świadczeń na kwotę 

150.857,00 zł; 

• składnika ubezpieczenie zdrowotne: 742 świadczeń na kwotę 27.269,00 zł;  

• zaliczki alimentacyjne: 10146 świadczeń na kwotę 2.416.789,00 zł;  

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 719 świadczeń na 

kwotę 719.000,00 zł.  

• odzyskane świadczenia rodzinne (nienależnie pobrane) na kwotę: 

41.589,00 zł;  

• odzyskana zaliczka alimentacyjna (nienależnie pobrana) na kwotę: 

8.405,00 zł; 

Wykonanie w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia z ubezpieczenia społecznego – plan zakładał 

11.911.859,00 zł a wykonanie 11.189.462,97 zł, tj. 94%. 

Budżet wykorzystano, w 94% ponieważ:  

1. nie wszystkie wnioski o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej złożone 
u komornika w 2006r. wpłynęły do Działu Świadczeń Rodzinnych do 31-

12- 2006r.;  
 

2. nie wszystkie osoby pobierające zaliczkę alimentacyjną w okresie 
zasiłkowym 2005/2006 złożyły wniosek o ustalenie prawa do zaliczki 
alimentacyjnej do Komornika Sądowego na nowy okres zasiłkowy 

2006/2007.  
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111111...   DDDZZZIIIAAAŁŁŁ   PPPOOOMMMOOOCCCYYY   SSSPPPEEECCCJJJAAALLLIIISSSTTTYYYCCCZZZNNNEEEJJJ      

 
 

Dział Pomocy Specjalistycznej zajmuje się udzielaniem pomocy 

niematerialnej w formie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, 

rodzinnego, prawnego, pedagogicznego. To także działania, które obejmują 

szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym i jego aktywizację, 

poradnictwo dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy jak również 

poradnictwo specjalistyczne skierowane do: niepełnosprawnych mieszkańców 

dzielnicy oraz osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem czy jakąkolwiek 

formą przemocy. 

W skład Zespołu Pomocy Specjalistycznej wchodzi 6 osób, w tym: 

 

 2 psychologów ( w tym specjalistów ds. uzależnień) 

 1 starszy specjalista ds. rodziny ( jest również specjalistą ds. przemocy) 

 1 specjalista ds. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

 1 specjalista ds. osób niepełnosprawnych 

 Kierownik – odpowiedzialny za pracę Zespołu oraz działania związane z 

aktywizacją środowiska lokalnego.  

 

Wszyscy specjaliści zatrudnieni w tym Dziele Ośrodka Pomocy Społecznej 

posiadają wyższe wykształcenie, stosowne kwalifikacje a troje - również Studia 

Podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami Pomocy Społecznej. 3 osoby 

zatrudnione w Dziale posiadają przygotowanie w zakresie pozyskiwania środków 

w ramach Funduszy Europejskich. 

 

 W roku 2006 w ramach pracy Działu Pomocy Specjalistycznej pomocą i 

poradnictwem psychologicznym objętych zostało łącznie 405 osób. 

Udzielono 1190 konsultacji w Ośrodku i przeprowadzono 291 wizyt w 

środowisku. 

 
Rodzaje udzielonej pomocy:  

1. Pomoc osobom z problemem alkoholowym (diagnoza uzależnienia, 

motywowanie do podjęcia terapii, monitorowanie przebiegu leczenia) - 188 

osób 
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 Osoby z problemem alkoholowym stanowią największą grupę klientów 

kierowanych do psychologa – ok. 46%. 

Przeważają wśród nich mężczyźni w wieku 40-50 lat, nadużywający 

alkoholu, od co najmniej kilku lat, samotni lub w trakcie rozwodu, 

bezrobotni, z wieloma problemami zdrowotnymi, spowodowanymi przez 

alkohol.  

Najczęściej zaprzeczają swoim problemom i jedynym powodem, dla 

którego podejmują terapię, jest chęć uzyskania pomocy finansowej ze strony 

OPS. Większość z nich (z wyjątkiem osób, którym nie pozwala na to stan 

zdrowia) jest kierowana na leczenie odwykowe do Ośrodka Terapii Uzależnień 

Alkoholowych, ul. Jagiellońska 34 lub Poradni Odwykowej SPL-Vitamed, ul. 

Wileńska 18.  

 Jednak niewiele osób kierowanych na leczenie odwykowe kończy cały 

cykl terapii i utrzymuje abstynencję dłużej niż 1 rok. Większość z nich po 

krótkim okresie terapii przerywa abstynencję.  

Przyczyną niewielkiej liczby osób kończących terapię z pozytywnym 

skutkiem może być fakt, że większość osób uzależnionych nie wykazuje ani 

wiary ani motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej a tym samym do 

podjęcia czy kontynuowania leczenia. Dlatego też rozpoczęcie pracy z 

konkretnym przypadkiem wymaga również pracy z rodziną osoby uzależnionej 

oraz ze środowiskiem, w którym ta osoba przebywa. Stąd też nasze 

wielokierunkowe działania angażujące do pomocy zarówno pracownika 

socjalnego jak i innych specjalistów Działu a także realizacja programów 

wspierających osobę i rodzinę. 

W roku 2006, wśród wszystkich osób zgłaszanych do poradnictwa 

specjalisty psychologa zaobserwowano zjawisko wzrostu liczby kobiet 

uzależnionych od alkoholu, kierowanych na leczenie odwykowe. Większość z 

nich to osoby bezrobotne, często są to samotne matki lub kobiety żyjące w 

konkubinacie. Ich partnerami były lub są osoby uzależnione od alkoholu bądź 

też pochodzą one z rodzin, w których występował bądź dalej występuje 

problem uzależnienia. 
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Pomoc psychologiczna rodzinom 

2. Pomoc psychologiczna udzielona rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy i/lub przemoc - 74 osoby 

 Wśród klientów kierowanych do psychologa większość osób z 

problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie stanowią kobiety. 

Najczęściej nie zgłaszają się one samodzielnie, ale są kierowane przez 

pracowników socjalnych. Alkoholizm i/lub przemoc w ich rodzinach trwa od 

wielu lat, czasem od kilku pokoleń. Wśród nich zdarzają się też kobiety, które 

przyjeżdżają do Warszawy z mniejszych miejscowości, aby poprawić swoje 

warunki bytowe i wiążą się z osobą uzależnioną od alkoholu i stosującą 

przemoc.  

 Klientki te najczęściej nie są zmotywowane do zmiany swojej sytuacji; 

często nie znają swoich praw bądź nie mają zaufania, co do skuteczności 

oferowanej pomocy. Decyzję o chęci zmiany swojej sytuacji często poprzedza 

długotrwała praca z nimi bądź sytuacja, kiedy przemoc się nasila, lub 

pojawiają się problemy z dziećmi. 

 Oprócz wsparcia psychologicznego Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje 

im także: możliwość udziału w grupie wsparcia, podjęcia terapii dla osób 

współuzależnionych i ofiar przemocy oraz poradnictwo prawne, a w 

przypadku nasilonej przemocy i zagrożenia - pobyt w Ośrodku Wsparcia - 

Domu Samotnej Matki i Dziecka.  

  Zwraca uwagę fakt, że kobiety uzależnione, zagrożone uzależnieniem 

lub przemocą, mimo coraz bardziej dostępnej oferty w tym zakresie, 

niechętnie korzystają z terapii lub innych form pomocy psychologicznej, jako 

powód podają brak czasu lub brak możliwości zapewnienia opieki nad 

dzieckiem. Niezbyt często kobiety te decydują się także na to, by ich dzieci 

korzystały z pomocy psychologicznej. 

 W przypadkach przemocy wobec klientek i/lub ich dzieci psycholog, 

specjalista ds. rodzin lub pracownik socjalny często decydują się na 

powiadomienie o sytuacji Policję oraz Sąd Rodzinny i Opiekuńczy. 

 
3. Pomoc osobom eksperymentującym lub uzależnionym od narkotyków oraz 

ich rodzinom - 17 osób 

 



 33 

 Osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny stanowią niewielką 

liczbę (4 %) osób zgłaszających się do psychologa. Nie znaczy to, że problem 

ten nie występuje w dzielnicy Praga Północ. Z pomocy specjalistycznej czy 

finansowej świadczonej przez OPS korzystają osoby, które zgłaszają się w 

trakcie lub po odbytej terapii odwykowej. Są to najczęściej osoby młode, w 

wieku dwudziestu kilku lat, które zamieszkują z rodzicami.  

4. Pomoc psychologiczna osobom bezrobotnym, przewlekle chorym lub 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - 46 osób 

 Wśród w/wym. grupy osób kierowanych do pomocy w ramach 

poradnictwa specjalistycznego najliczniejszą grupę stanowią kobiety w 

depresji, osoby starsze po starcie bliskich, osoby, które straciły pracę oraz 

matki, które mają problemy wychowawcze z dziećmi. W ramach poradnictwa i 

terapii udzielana jest pomoc w formie kilku/kilkunastu cotygodniowych 

indywidualnych spotkań. W przypadkach, kiedy sytuacja jest zbyt 

skomplikowana lub szczególnie trudna są oni kierowani do specjalistycznych 

placówek na terenie dzielnicy (Poradnie Zdrowia Psychicznego, stowarzyszenia 

i organizacje pozarządowe). 

 
5. Współpraca z pracownikiem socjalnym i Poradnią Zdrowia Psychicznego w 

przypadku osób chorych psychicznie (udział w wizytach środowiskowych 

wspólnie z pracownikiem socjalnym, diagnoza, ustalenie wizyt w PZP i 

organizowanie wizyt domowych lekarza psychiatry) - 44 osoby  

 Osoby chore psychicznie rzadko same zgłaszają się po pomoc do 

psychologa. O taką pomoc proszą raczej członkowie ich rodzin, osoby z 

otoczenia lub pracownicy socjalni. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której 

stan zdrowia podopiecznych pogarsza się i należy zdiagnozować, czy osoby te 

wymagają leczenia szpitalnego lub umieszczenia w DPS. Wśród tej grupy 

niepełnosprawnych, najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku średnim lub 

starszym, które chorują od wielu lat.  

 

6. Pozostałe - 36 osób 

W 2006 roku specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej uczestniczyli 

także w wywiadach interwencyjnych przeprowadzanych przez pracownika  

socjalnego na wniosek Policji, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
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Kryzysowego lub osób ze środowiska lokalnego gdy występowało podejrzenie 

problemu alkoholowego, przemocy lub zaniedbywania dzieci. Nieliczne były 

też mediacje prowadzone w sytuacji konfliktu między podopiecznymi OPS a 

osobami świadczącymi u nich usługi opiekuńcze. 

W 2006 roku w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej świadczono także 

poradnictwo zawodowe i pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej. 

  
Liczbowy wykaz osób poszukujących zatrudnienia  

w/g: płci, wieku wykształcenia 
 
 

 

KOBIETY 18 – 30 lat 31 – 40 lat 41 – 50 lat 51 – 60 lat ogółem 

podstawowe 31 27 22 22 102 

zasadnicze 
zawodowe 

18 16 6 7 47 

średnie 22 11 10 11 54 

wyższe - - - 2 2 

 

 
 

MĘŻCZYŹNI 18 – 30 lat 31 – 40 lat 41 – 50 lat 51 – 60 lat ogółem 

podstawowe 54 13 19 17 103 

zasadnicze 

zawodowe 
10 17 20 8 55 

średnie 8 5 6 11 28 

wyższe - - - 2 2 

 
 

Powyższe zestawienie wykazuje równowagę pod względem wykształcenia na 

poziomie podstawowym kobiet i mężczyzn. Wyraźna dysproporcja jest widoczna 

w grupie wiekowej (18-40 lat) osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 

średnim. Wynika stąd wniosek, że wśród osób, którym udzielono pomocy w 

wymienionej grupie wiekowej, kobiety były lepiej wykształcone. Gdyby nie fakt, 

że w większości przypadków są one samotnymi matkami małych dzieci, to z 

pewnością przy określonym wsparciu(zapewnienie opieki, ruchomy czas pracy), 

miałyby większe szanse na zatrudnienie i usamodzielnienie.  
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 Problem ze znalezieniem zatrudnienia w tej grupie wiekowej mają i mieć 

mogą w przyszłości kobiety z wykształceniem podstawowym, bez umiejętności i 

doświadczenia zawodowego(ponad 50% klientek). Niestety, w dalszym ciągu 

nieliczne z tych osób, zachęcanych do kontynuowania nauki w szkole i na 

kursach zawodowych, organizowanych przez wiele organizacji społecznych, 

podejmuje się tego zadania.  

Niska motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej poprzez możliwość 

zdobycia wykształcenia i umiejętności zawodowych, w większości przypadków 

jest spowodowana brakiem takiej motywacji w środowisku, w jakim kobiety te 

zostały wychowane i na stałe przebywają. Niski poziom wykształcenia ich 

rodziców i uzależnienie od alkoholu, brak nawyku do wykonywania pracy 

zawodowej o charakterze stałym, to najczęściej występujące przyczyny biernej 

postawy wobec życia i wyuczonej bezradności. 

Z taką sytuacją wiąże się również wczesne macierzyństwo i zazwyczaj 

konieczność wychowywania dzieci bez udziału ich ojców.  

Wymienione przyczyny w znacznej mierze decydują o tym, że kobiety te nie 

wykazują żadnej aktywności w szukaniu zatrudnienia i w dążeniu do 

usamodzielnienia się. Z tego powodu próba włączenia tych kobiet do aktywnej 

pracy nad sobą jest procesem długotrwałym i trudnym. Tylko nieliczne w tej 

grupie klientek starają się znaleźć zatrudnienie, głównie jest to praca poza 

rejestracją, w usługach porządkowych lub w handlu ulicznym. 

Sukcesem roku 2006 jest liczba trzech z 18 kobiet, które rozpoczęły naukę 

w szkole ponad podstawowej kończąc I-szy semestr z wynikiem pozytywnym. 

Wynik współpracy w tym względzie jest niższy w stosunku do roku ubiegłego (7 

os.), ale to nie oznacza, że sytuacja nie zmieni się na korzyść w latach 

następnych. W akcję pomocy w nauce tym osobom, włączani są wolontariusze 

współpracujący z Ośrodkiem.  

W roku ubiegłym został pozytywnie zaopiniowany program w ramach 

funduszy ze środków EFS, „Start w samodzielność szansą dla samotnych 

matek”. Beneficjentkami tego programu są klientki Ośrodka, a jego realizacja 

jest planowana w roku bieżącym. 

Pozostałe osoby, którym oferujemy wsparcie są zainteresowane propozycją 

kontynuowania nauki, lecz w chwili obecnej odkładają decyzję do czasu 

większego usamodzielnienia się wiekowo małych dzieci. 
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Innego rodzaju problem w znalezieniu zatrudnienia, odpowiedniego ze 

względu na wykształcenie, staż pracy(często jego brak), stan zdrowia, występuje 

wśród kobiet po 50-tym roku życia (22%).Wiele z nich nie spełnia wymagań 

pracodawców ze względu na wygląd zewnętrzny, zaniedbany przez trudne 

warunki życia i niejednokrotnie przez wpływ alkoholu. Wieloletni okres 

pozostawania bez pracy nie jest bez znaczenia zarówno dla osób poszukujących 

pracy jak i pracodawców oferujących zatrudnienie. 

Mając to na uwadze, relatywnie do lat ubiegłych, w stosunku do kobiet w 

wieku powyżej 55 r. ż. wymagania dot. ich aktywizacji zawodowej zostały 

znacznie ograniczone. Współpracują tylko te, które mają jeszcze szanse na 

odnalezienie się na obecnym, wymagającym rynku pracy i którym bardzo zależy 

na znalezieniu zatrudnienia. 

W roku 2006 łącznie udzielonych zostało 1758 konsultacji 393 

osobom, z czego 228 to klienci, którzy zgłosili się o pomoc po raz 
pierwszy. Zostały wskazane 552 miejsca zatrudnienia, z czego pracę 

podjęły 83 kobiety i 99 mężczyzn. 

  
Uwagę zwraca fakt, że spośród ogólnej liczby osób współpracujących z 

specjalistą d/s bezrobocia w zakresie aktywizacji zawodowej, większość osób, 

które otrzymały zatrudnienie, to klienci zarejestrowani w 2006 roku. W tym 

miejscu należy podkreślić, że rynek pracy zmieniający się na korzyść osób 

bezrobotnych oferuje więcej miejsc zatrudnienia i bardziej dogodne warunki 

pracy. Odczuwany brak fachowców w niektórych branżach (budownictwo, 

produkcja), zmusza pracodawców do poszukiwania nowych form zatrudniania. 

Coraz częściej można spotkać się z propozycją przyuczenia do zawodu. 

Korzystają z tego zwłaszcza osoby młode, bez wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego lub krótkotrwałym stażem pracy. Z takiej możliwości zatrudnienia 

skorzystało 11 młodych mężczyzn-klientów Ośrodka, otrzymując pracę w 

budownictwie, stacjach obsługi samochodów i na produkcji. 

W roku 2006 wśród klientów, którzy zgłosili się po pomoc w ramach 

poradnictwa specjalistycznego- zawodowego, w grupie wiekowej 18 - 30 lat - 54 

osoby to mężczyźni tylko z podstawowym wykształceniem natomiast 10 osób z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym(zazwyczaj bez praktyki). 

W grupie wiekowej 31 - 40 lat z wykształceniem podstawowym i 

zasadniczym zawodowym było 30 mężczyzn.  
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W tych dwóch grupach mężczyzn najczęściej występuje problem związany 

z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W wielu 

przypadkach orzeczone wyroki sądowe dotyczą osób, których jednocześnie 

dotyka problem uzależnień. Współpraca mająca na celu rozwiązywanie tak 

złożonego problemu w tej grupie osób jest rozłożona w czasie, dlatego w chwili 

obecnej pozytywne wyniki działań, w tym zakresie, są widoczne w liczbach 

jednostkowych. 

Rynek pracy negatywnie reaguje na propozycje zatrudnienia osób 

karanych, nie mniej jednak staraniem specjalisty jest przekonywanie 

pracodawców do korzyści, jakie wynikają ze stworzenia miejsc pracy dla 

młodych ludzi zepchniętych na margines życia społecznego na etapie ich 

wczesnego rozwoju. W efekcie tych działań 7 młodych ludzi znalazło stałe 

zatrudnienie w firmach budowlanych a 34 osoby w sektorze usług 

porządkowych i innych pracach fizycznych. 

Upowszechnione, na aktualnym rynku pracy, zatrudnienie czasowe 

sprawia, że klienci wykazujący dużą aktywność zawodową, wielokrotnie 

zgłaszają się po nowe oferty. 

OPS w ramach prowadzonej działalności na rzecz osób poszukujących 

pracy, po rozpoznaniu potrzeb i możliwości klientów, znajduje oferty 

bezpośrednio na wtórnym rynku pracy lub we współpracy z Urzędem Pracy i 

lokalnymi prywatnymi pośrednikami, jakimi są Agencje Pracy Czasowej. 

Współpraca z warszawskimi klubami pracy jest uzupełnieniem naszych działań 

w kierunku przygotowania dokumentów aplikacyjnych i rozmów 

kwalifikacyjnych z pracodawcą. 

W odniesieniu do osób szczególnie niezaradnych, a do tych w większości 

przypadków należą osoby niepełnosprawne stosowana jest praktyka 

umożliwiająca im bezpośredni kontakt z pracodawcą. 

 Potrzebę zatrudnienia zgłosiło w 2006 r. 20 osób niepełnosprawnych, w 

tym 14 - to kobiety. Połowa z nich ze względu na wiek, rodzaj schorzenia, 

głównie o podłożu psychicznym bądź ruchowym, brak wykształcenia i 

przygotowania zawodowego, nie kwalifikuje się do żadnej pracy. Pozostali 

znaleźli zatrudnienie w zakładach pracy chronionej na stanowiskach sprzątaczy 

i na produkcji. 
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 Nadal problem stanowią osoby, które utraciły prawo do świadczeń 

rentowych lub ich wnioski o przyznanie tych świadczeń zostały odrzucone przez 

komisję d/s orzeczeń, pomimo, że ich stan zdrowia ogranicza znacznie zdolność 

do wykonywania pracy ciężkiej fizycznie. Z uwagi na to,  że osoby te nie 

posiadają kwalifikacji do innej pracy niż fizyczna, ich szanse na pozyskanie 

odpowiedniej oferty zatrudnienia są w znacznym stopniu ograniczone. 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Warszawy i dzielnicy Praga 

Północ, są wsparciem dla zadań realizowanych przez Ośrodek na rzecz osób 

bezrobotnych poszukujących pracy. Wiele z nich w ramach środków z EFS 

realizuje programy, których celem jest nauka zawodu, zdobywanie umiejętności 

radzenia sobie z problemami, przygotowanie do skutecznych zachowań na rynku 

pracy.  

Wzajemna współpraca OPS i tych organizacji sprawia, że wzrasta liczba 

klientów, którzy korzystają również z takiej oferty pomocy. 

  

W 2006 roku w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej świadczono także 

pomoc w zakresie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na 

reorganizację pracy związaną z koniecznością czasowego przesunięcia 

specjalisty ds. osób niepełnosprawnych do pełnienia innych zadań w Ośrodku 

nie wszystkie zamierzenia planowane przez Dział Pomocy Specjalistycznej w 

2006 r. zostały w pełni zrealizowane. 

Formy pomocy udzielone w ramach poradnictwa specjalistycznego osobom 

niepełnosprawnym: 

- poradnictwo specjalistyczne udzielone rodzinom z dzieckiem 

niepełnosprawnym. – 12 osób. W przypadku 6 rodzin udzielono pomocy w 

uzyskaniu dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla matki z dzieckiem. W 

przypadku 3 rodzin pomoc ta dotyczyła pozyskania wolontariusza do pomocy w 

prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych z dzieckiem w domu i przedszkolu. 

Pozostałe sprawy, które zostały zgłoszone do specjalisty dotyczyły problemów 

związanych z izolacją i wykluczeniem społecznym rodziców i dzieci, które nie 

podlegają obowiązkowi szkolnemu ze względu na niepełnosprawność złożoną.  

- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w innych instytucjach, 

placówkach, organizacjach pozarządowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania 
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w likwidacji barier architektonicznych – 2 osoby pozyskiwanie sprzętu 

rehabilitacyjnego (np. wózki inwalidzkie) i bezpłatne ich przekazywanie 

potrzebującym oraz procedura uzyskania oprzyrządowania - 12 osób współpraca 

z PFRON np. w zakresie uzyskiwania dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych – 6 osób organizowanie imprez okolicznościowych ( Choinka, 

Dzień Dziecka). 

W roku 2006 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Dział 

Pomocy Specjalistycznej był współorganizatorem imprez okolicznościowych dla 

dzieci niepełnosprawnych, z okazji Dnia Dziecka oraz imprezy Gwiazdkowej.  

Głównym organizatorem imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się w 

dniu 4.06.2006 r. była Komisja Społeczno-Kulturalna RSM „Praga”. Impreza ta 

miała charakter festynu rodzinnego otwartego. Uczestniczyło w niej ok. 300 

osób, w większości były to rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem lub 

zamieszkałe w okolicy.  

 Impreza Gwiazdkowa została zorganizowana we współpracy z 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Ponad 100 dzieci uczestniczyło w różnych 

konkursach, zabawie i spotkaniu z Mikołajem. 

- opracowanie materiałów do badań związanych z problemem 

niepełnosprawności w dzielnicy Praga Północ. 

- zebranie materiałów do opracowania informatora lokalnego dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Praca z dzieckiem i rodziną oraz związana z problematyką przemocy 
realizowana w ramach poradnictwa specjalistycznego na rzecz rodzin. 

 

 W ramach w/wym., działań pomocą Działu Pomocy Specjalistycznej 

świadczoną przez specjalistę d.s. rodzin zostało objętych - 120 osób. 

 Działania te dotyczyły m.in. prowadzenia przypadków ( 15 osób), w 

których występowała przemoc. Pilotowanie spraw związanych z prowadzeniem 

konkretnych przypadków wymagało ścisłej współpracy z realizatorami grupy 

wsparcia dla ofiar przemocy oraz stałej współpracy z Punktem Informacyjno- 

Konsultacyjnym.  

 Praca skoncentrowana na wielokierunkowej pomocy dziecku i rodzinie 

wymagała stałej współpracy z pedagogami szkolnymi w zakresie kierowania 
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dzieci na zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychologiczne ( 74 sprawy) i objęcie 

szczególną obserwacją dzieci, w przypadku, których zachodziło podejrzenie 

maltretowania i stosowania przemocy ( 12 spraw). 

 Interwencje oraz praca z rodzinami dysfunkcyjnymi wymagała stałej 

współpracy z kuratorami V Wydziału Sadu Rodzinnego i Nieletnich i dotyczyła 

przygotowywania i kierowania wniosków o nadzór kuratora, umieszczania dzieci 

w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także 

dalszego monitorowania spraw ( 50 przypadków).  

W 20 przypadkach udzielono pomocy osobom doznającym przemocy. 

Pomoc ta obejmowała zapoznanie tych osób z procedurą postępowania w w/w 

przypadkach, kontaktowanie z Policją, Punktem Informacyjno- Konsultacyjnym 

oraz instytucjami i organizacjami, które w danym przypadku mogły udzielić 

właściwej pomocy. To także kierowanie osób doznających przemocy do grupy 

wsparcia oraz radcy prawnego.  

 W ramach świadczonej pomocy współpracowano w ciągu 2006 r. z 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Współpraca ta dotyczyła podjęcia 

obowiązku szkolnego w ramach nauczania indywidualnego, diagnozy dzieci 

(nadpobudliwość) i opinii w sprawie umieszczenia zdiagnozowanego dziecka w 

placówce szkolno-wychowawczej (5 przypadków). 

Wielokierunkowa pomoc rodzinom wymagała także stałego kontaktu z 

organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie: „Karan”, GPiAS, Dla Rodzin, (27 

osób), OHP (5 osób), ZOW im. Dziadka Lisieckiego (8 osób) Poradnią PUNKT (2 

osoby) jak również z Wydziałem ds. Nieletnich Komendy Policji a także 

dzielnicowymi- w sprawach interwencji lub monitoringu (16 osób).  

W przypadku 5 rodzin podjęto interwencje zmierzającą do umieszczenia 

dzieci w szpitalach. W ciągu 2006 r. 6 rodzinom udzielono pomocy w sprawie 

umieszczenia dziecka w przedszkolu lub żłobku. 

Przy planowaniu pomocy rodzinom, które korzystały z poradnictwa 

utrzymywano stały kontakt z Działem Świadczeń Rodzinnych. Przeprowadzono 

58 interwencji w środowisku, razem z pracownikiem socjalnym. 

Wśród działań dotyczących pomocy rodzinom wymienić należy także stały 

kontakt z osobami przebywającymi w Ośrodku Wsparcia – Domu Samotnej 

Matki i Dziecka i udzielanie im wsparcia zarówno w sprawach urzędowych jak i 

związanych z wychowaniem dzieci (4 rodziny).  
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Inne działania realizowane w roku 2006 przez Dział Pomocy 

Specjalistycznej. 
 

1. Organizowanie i koordynacja cyklicznych – miesięcznych spotkań Forum 

Praskich Organizacji Pozarządowych w ramach programu - aktywizacji 

środowiska lokalnego. 

2. Określenie potrzeb oraz tworzenie wspólnych działań do realizacji w roku 

2006, w ramach Forum.  

Dzielnica Praga Północ ze względu na specyficzną strukturę społeczną i 

sytuację ekonomiczną ma do rozwiązania wiele problemów społecznych 

charakterystycznych dla środowiska praskiego. Na terenie Dzielnicy jest wiele 

rodzin niewydolnych wychowawczo, w których występują zjawiska patologiczne 

takie jak: nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm społeczno- prawnych i 

są to jedne z ważniejszych problemów do rozwiązania. Negatywne skutki tych 

zjawisk najboleśniej dotykają dzieci, dlatego też koniecznym stało się utworzenie 

zintegrowanego systemu pomocy o szerokim spektrum usług i elastycznym 

sposobie ich realizacji.  

Odpowiadając na tę potrzebę lokalnej wspólnoty na terenie Pragi Północ 

utworzono Koalicję organizacji pozarządowych i instytucji w celu zwiększenie 

efektywności i jakości społecznego oddziaływania.  

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ 

zawiązano ją w maju 2002 r i na życzenie instytucji i organizacji wchodzących w 

jej skład a Ośrodek przyjął funkcję koordynatora.  

Tworzy ją kilkanaście prężnie działających organizacji pozarządowych oraz 

instytucji skupionych na działaniach na rzecz dzieci i młodzieży, jednak jego 

rzeczywisty zasięg jest szerszy, ponieważ przy realizacji programów o większym 

zasięgu zapraszane są także inne podmioty, nie zaangażowane bezpośrednio w 

działalność Forum. 

Forum umożliwia także zwiększanie zasięgu projektów przygotowanych 

przez poszczególne organizacje czy Ośrodek Pomocy Społecznej.. 

W kwietniu 2004 roku Koalicja przyjęła nazwę Forum Praskich 

Organizacji Pozarządowych. W wyniku wspólnej pracy powstała mapa 

problemów i zasobów dzielnicy, stworzona została własna strona internetowa 

oraz logo Forum.  
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 Spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji odbywają się 

sukcesywnie raz w miesiącu w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej. Na 

spotkaniach omawiane są najważniejsze problemy występujące w dzielnicy oraz 

dyskutuje się o sposobach ich rozwiązywania. Tworzy się plany działania na 

dany rok.  

Organizacje zrzeszone w Forum udzielają sobie wsparcia merytorycznego, 

współpracują także w zdobywaniu funduszy na prowadzenie wspólnej 

działalności. 

Efektem czteroletniej współpracy jest wspólne zorganizowanie wielu akcji 

takich jak: festyny, choinka dla dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń 

problemowych, wspólna organizacja konferencji, realizacja wspólnych projektów 

na rzecz dzieci i społeczności lokalnej.  

Utworzenie Forum zapewniło dobry i szybki przepływ informacji oraz 

zaktywizowało społeczność lokalną. Pracę w ramach Forum kontynuowano 

przez cały 2006 rok..  

 

3. Organizacja i współorganizacja imprez okolicznościowych z okazji Dnia 

Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia, Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i 

Kampanii „ Bliżej Siebie Dalej od Narkotyków”.  

 

4. Tworzenie bazy danych o organizacjach i instytucjach wspomagających 

działania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

5. Prace nad przygotowaniem i opracowaniem wniosku w ramach środków 

EFS. 

Wniosek został opracowany, niestety z uwagi na znacznie wcześniejsze 

zamknięcie konkursu nie został on zrealizowany. Oczekuje na uruchomienie 

nowych konkursów EFS na lata 2007 –2213. 

 

6. Opracowanie założeń merytorycznych oraz funkcjonalnych Centrum 

Sąsiedzkiego, którego budowę zaplanowano w ramach programu 

Rewitalizacji wybranych rejonów Pragi Północ.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w pracach Zespołu, który w dzielnicy 

Praga Północ przygotował program rewitalizacji zaniedbanych rejonów Pragi 

Północ. W wyniku prac Zespołu, obok planów urbanizacyjnych, powstał projekt 
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społeczny skierowany do różnych grup odbiorców zamieszkałych w tym rejonie. 

W 2006 roku zostały przygotowane i opracowane konkretne plany budowy 

„Centrum Sąsiedzkiego” – obiektu użyteczności publicznej, z którego usług będą 

w przyszłości korzystali najubożsi mieszkańcy dzielnicy: emeryci, osoby 

bezrobotne, dzieci, matki samotnie wychowujące dzieci. 

 

7. Nadzór merytoryczny nad realizacją programów zakupionych w ramach 

Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień.  

8. Opracowanie projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Lokalnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień oraz ich realizacja. 

Szczegółowy opis realizowanych programów oraz prowadzonych Kampanii przy 

omówieniu zadań wynikających z realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień 

9. Wizytowanie lokalnych placówek i organizacji pozarządowych 

realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. 

10. Opiniowanie i rekomendacje do projektów podmiotów ubiegających 

się o dotacje z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki uzależnień. 

11. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników Działu 

Pomocy Specjalistycznej (specjalizacje, szkolenia, kursy, konferencje). 

12. Współpraca z instytucjami i innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej 

w ramach realizacji zadań. 

 

 

111222...   WWWOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIAAATTT      

 

 W 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał z pomocy wolontariuszy. 

 Wolontariusze byli włączeni do pomocy osobom starszym oraz do pracy z 

dziećmi (głównie pomoc w lekcjach)a pomagali także w tłumaczeniu 

tekstów z jęz. angielskiego i francuskiego.  

Wolontariusze pomagali również przy organizacji imprez okolicznościowych ( z 

okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia) a także przy 

organizacji Festynu w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Bliżej 

Siebie – Dalej od Narkotyków”. W działaniach tych uczestniczyło ok. 80 

wolontariuszy z Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnych szkół, Ośrodka 
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Psychoedukacji „Drabina” oraz organizacji pozarządowych działających w 

Dzielnicy. W roku 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ 

zawarł porozumienia z 5 wolontariuszami. Porozumienia te obowiązywały na 

czas do 31.12.2006 r. 

 

 

111333...   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTYYY   RRREEEAAALLLIIIZZZOOOWWWAAANNNEEE   WWW   RRRAAAMMMAAACCCHHH   LLLOOOKKKAAALLLNNNEEEGGGOOO   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMUUU   

PPPRRROOOFFFIIILLLAAAKKKTTTYYYKKKIII   UUUZZZAAALLLEEEŻŻŻNNNIIIEEEŃŃŃ      
 
 

PROJEKT EDUKACYJNY 2006 

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ. Realizację 

projektu edukacyjnego Ośrodek rozpoczął w 2005 r. Efektem tych działań było:  

- opracowanie i wydanie Informatora Lokalnego o działaniach realizowanych 

przez różne podmioty ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie 

profilaktyki uzależnień. Informator został skierowany do instytucji i organizacji 

oraz mieszkańców dzielnicy; 

- stworzenie zaplecza edukacyjnego dla specjalistów i pracowników socjalnych 

Ośrodka a także innych lokalnych realizatorów polityki społecznej i profilaktyki 

uzależnień. 

  

Omawiany projekt był kontynuacją realizowanego w roku 2005. W roku 2006 

zmieni się tylko jego adresaci. 

 

Adresaci Projektu Edukacyjnego 2006 – specjaliści i pracownicy socjalni 

Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy realizują zadania w ramach ustawy o 

pomocy społecznej. W realizacji tych trudnych zadań niejednokrotnie potrzebują 

oni wsparcia, pracująca, co dzień z rodziną będącą w sytuacji trudnej-

bezrobocia, uzależnień, występowania różnych form przemocy. Pracownicy, 

którzy mają stały kontakt z i nadzór nad rodziną będącą w sytuacji trudnej. 

Zakupiona literatura fachowa stanowi uzupełnienie Projektu Edukacyjnego 

realizowanego w 2005r.  

Celem Projektu Edukacyjnego było: 

1. podniesienie umiejętności i wiedzy specjalistycznej osób – pracowników 
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socjalnych OPS, 

2.  zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom w sytuacji trudnej; 

3. ustawiczne doskonalenie tej grupy zawodowej w zakresie pomocy rodzinom 

poprzez: 

 zapewnienie pomocy specjalistycznej rodzinom z problemem uzależnień. 

 podnoszenie umiejętności osób zajmujących się pomocą rodzinom z 

problemem uzależnień, 

 zwiększenie dostępności informacji o możliwościach pomocy rodzinom z 

problemem uzależnień,(…) 

 zapewnienie pomocy specjalistycznej rodzinom z problemem bezrobocia, 

zapewnienie pomocy psychologicznej, 

 zapewnienie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji osób dotkniętych 

problemem bezrobocia,” 

Koszt całości Projektu, wyniósł, zgodnie z zamieszczonymi rachunkami: 

1 306,60 zł 

Kontrolę nad Projektem Edukacyjnym sprawuje: Dział Pomocy Specjalistycznej 

oraz specjalista ds. realizacji programu uzależnień. 

 

 
 
 

INTEGRACYJNA IMPREZA CHOINKOWA DLA DZIECI 

 

 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w Dzielnicy Praga Północ na rzecz 

różnych grup społecznych w tym: osób i dzieci niepełnosprawnych, dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, 

bezrobotnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci.  

W większości tych rodzin występują dodatkowo problemy związane z 

uzależnieniem. Pracownicy Ośrodka starają się pomagać w rozwiązywaniu 

problemów dnia codziennego mieszkańców nie zapominając o oczekiwaniach 

dzieci związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Dzieci liczą na to, że Mikołaj 

o nich nie zapomni i dlatego co roku organizujemy imprezę choinkową z 

uroczystym wręczaniem podarunków. 
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 Biorąc pod uwagę trudną sytuację bytową mieszkańców w imprezie wzięło 

udział 230 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.  

Nasza impreza była skierowana do dzieci z rodzin, które są objęte pomocą 

Ośrodka w ciągu całego roku, wytypowanych przez pracowników socjalnych. W 

czasie imprezy dzieci obejrzały sztukę teatralną oraz uczestniczyły w różnych 

konkurach także śpiewania kolęd. Za uczestnictwo w konkursach dzieci 

otrzymywały drobne upominki dla dzieci. 

 W organizację imprezy choinkowej byli zaangażowani specjaliści z Działu 

Pomocy Specjalistycznej, pracownicy socjalni obu filii Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Stowarzyszenie Oratorium im. Św. Jana Bosko, które 

nieodpłatnie użyczyło sali teatralnej a także udzieliła nam pomocy 

organizacyjnej. 

Metody realizacji projektu: 

  Projekt skierowany był do 230 dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych 

uzależnieniem – w wieku 4 -12 lat. Była to impreza kilkugodzinna, na którą 

złożyły się: spektakl teatralny, oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem, który 

wręczył dzieciom upominki. Oprawę plastyczną imprezy przygotował Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Oratorium im. Św, Jana Bosko.  

Celem zorganizowanej przez nas imprezy choinkowej było: dotarcie do jak 

największej liczby dzieci, dla których jest to jedyna możliwość doświadczenia 

radości, niespodzianek, śpiewu kolęd oraz spotkania z Mikołajem. Zależało nam 

szczególnie na zbudowaniu atmosfery radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz umożliwieniu wspólnego, rodzinnego uczestnictwa w imprezie. 

Imprezę poprzedziły zakupy zrealizowane przez pracowników naszego 

Ośrodka. Dzięki życzliwości firm i sklepów, w których były one realizowane, 

oprócz produktów zakupionych, Ośrodek otrzymał dodatkowo słodycze 

przekazane przez firmę Cadbury –Wedel oraz drobne upominki od Firmy POLFA 

S.A.  

Przedstawienie zaproponowane przez artystów miało charakter aktywnego 

włączania dzieci do jego współtworzenia, dlatego też wzbudziło zainteresowanie 

dzieci. Dzieci nie tylko pomagały w tworzeniu przedstawienia, mogły także brać 

udział w konkursach (np. śpiewu kolęd), których zwycięzcy otrzymywali nagrody 

w postaci słodyczy, gier.  
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Następnym punktem programu tej imprezy było przybycie Świętego 

Mikołaja, który rozdawał świąteczne upominki. 

Poniesione koszty: Łącznie: 11.253,23 zł 

 

         

 

 

REALIZACJA KAMPANII „Bliżej Siebie – Dalej od Narkotyków”  

 
 

Jak wynika z badań opublikowanych w 2003 roku, przez Krajowe Biuro do 

spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ciągu kilku lat , liczba młodych ludzi 

eksperymentujących z narkotykami wzrosła prawie pięciokrotnie. 

Za przyczyny eksperymentowania z substancjami odurzającymi uznaje się 

brak miłości i zrozumienia ze strony rodziców oraz brak zaufania do nauczycieli. 

Według raportu opracowanego przez Instytut Spraw Publicznych w 2002 roku, 

tylko 4% badanych gimnazjalistów czuje się akceptowanych przez 

wychowawców.  

Pozostałe powody to: ciekawość, problemy w szkole, chęć zdobycia uznania 

i akceptacji w grupie rówieśników, jak również łatwiejszy dostęp do substancji 

psychoaktywnych. Narkotyki można nabyć w dyskotekach, klubach oraz 

szkołach ( materiały informacyjne Stowarzyszenia „Karan”). 

W odpowiedzi na fakt nasilania się zjawiska narkomanii wśród młodzieży, 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy postanowił 

przystąpić do w/w. Kampanii Profilaktycznej.  

Kampania była adresowana do rodziców oraz uczniów ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, działających na terenie Pragi Północ Jej celem 

było uświadamianie młodych ludzi o konsekwencjach sięgania po narkotyki, 

przekazanie informacji o miejscach, do których można zgłosić się po pomoc, o 

możliwościach uczestniczenia oraz umiejętności organizowania czasu wolnego w 

ramach prowadzonych warsztatów. 
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 Warsztaty dla rodziców, których zadaniem było uświadomienie rodzicom 

roli więzi rodzinnych i wspólnego organizowania czasu wolnego w profilaktyce 

uzależnień dzieci i młodzieży. 

 

Działania realizowane w ramach Kampania Antynarkotykowej  
„Bliżej siebie – dalej od narkotyków”  

 
Festyn przy ul. Konopackiej, który odbył się w dniu 20 maja 2006 r. 

Organizatorem imprezy był 7-4 Środowiskowy Hufiec Pracy OHP, udział w niej 

wzięły także instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym: m.in. 

organizacje pozarządowe, Straż Miejska, Policja, lokalne media a także Ośrodek 

Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ.  

OPS oprócz prezentacji swojej pracy umieścił 2 plakaty dotyczące 

Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej oraz rozdał ok. 200 ulotek 

zainteresowanym osobom. W festynie, wzięło udział ok. 800 osób, w większości 

mieszkańców naszej dzielnicy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosił kosztów finansowych przy 

organizacji festynu, był to jedynie wkład rzeczowy i osobowy.  

 

Współorganizacja Festynu rodzinnego „ Wybór należy do Ciebie” w 

dniu 22 września oraz udział w Praskich dniach profilaktycznych. 

Organizatorem głównym programu profilaktycznego było Stowarzyszenie 

„Karan” a współorganizatorem obok Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacje 

pozarządowe i instytucje, skupione w działającym już od kilku lat, Forum 

Praskich Organizacji (realizują w dzielnicy projekty skierowane do dzieci i 

młodzieży oraz ich rodzin).  

 Podczas Festynu funkcjonowało stoisko, oznakowane plakatem, w którym 

znalazły się ulotki dotyczące Kampanii oraz informacje gdzie szukać pomocy 

oraz gdzie i w jakich terminach będą prowadzone szkolenia dla rodziców, dzieci i 

młodzieży.  Festyn trwał ok. 4 godzin. Odbyły się koncerty i występy estradowe 

dla dzieci i młodzieży, prezentacje przygotowane przez realizatorów programów 

profilaktycznych w dzielnicy oraz szereg konkursów dla dzieci, których 

uczestnicy otrzymywali drobne nagrody. W festynie uczestniczyło ok. 1000 osób 

– w tym dzieci z rodzicami. 
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 Większość kosztów Festynu pokrywał organizator główny – Stowarzyszenie 

„Karan”. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach porozumienia zawartego ze 

Stowarzyszeniem włączył się również w organizację konkursu na najciekawszy 

plakat. W związku z tym zostaną zakupione 3 nagrody dla laureatów konkursu. 

Koszt realizacji projektu - 285 zł. 

 

 W ramach Kampanii realizowano szkolenia dla rodziców i dzieci 

prowadzone równolegle w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

Programu („Ograniczenie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży”)- 

obejmował następujące działania: poznanie postaw wobec środków 

uzależniających, wyjaśnienie, co to są substancje uzależniające i ustalenie 

definicji środków uzależniających, prawdy i mity o substancjach 

uzależniających, środki znane młodzieży i ich działanie, demistyfikacja mitów 

oraz zjawisko uzależnienia i jego mechanizm( portret osoby uzależnionej), drogi 

prowadzące do uzależnienia( w tym zaspokajanie potrzeb) a także rola środków 

uzależniających w zaspokajaniu różnych potrzeb młodzieży i alternatywne 

sposoby zaspokajania potrzeb w stosunku do substancji psychoaktywnych- 

dyskusja w grupie ( rola więzi rodzinnych, sposoby spędzania czasu wolnego). 

 Tematyka szkolenia związana była z zagrożeniem uzależnieniami – m.in. 

HIV i AIDS. Blok szkoleniowy obejmował także prezentację filmu edukacyjnego. 

 Realizatorem szkoleń dla młodzieży była Firma Agrafka – Psychologia 

Edukacja Turystyka. W ramach umowy realizator przeprowadził zajęcia w 6 

szkołach, łącznie 120 godzin, prowadzone łącznie przez 4 osoby. 

Koszt zakupu usługi - 9.600 zł. 

 

Przy realizacji tego zadania w ramach porozumienia partnerskiego Ośrodek 

Pomocy Społecznej zakupił także materiały do prowadzenia zajęć: 

Koszt zakupu materiałów - 450 zł. 

 

Realizatorem Kampanii w Ośrodku Pomocy Społecznej był Dział Pomocy 

Specjalistycznej i pracownicy socjalni.  
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REALIZACJA KAMPANII „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 W roku 2006 Ośrodek kontynuował prowadzenie tej Kampanii 

profilaktycznej. Podobnie jak w roku 2005 partnerem przy realizacji Kampanii 

było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Celem jej było 

pokazanie dzieciom i młodzieży alternatywnego sposobu na spędzanie czasu 

wolnego od alkoholu i innych używek oraz przekazanie korzyści wynikających ze 

zdrowego stylu życia.  

 W Kampanii wzięło udział ok. 500 dzieci i młodzieży zamieszkałych na 

terenie Pragi Północ.  

 Do Kampanii oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej i SALOS-u włączyły się 

także Dzielnicowy Ośrodek Sportu, szkoły, Wydział Sportu Turystyki i 

Wypoczynku oraz Wydział Kultury.  

  

WAKACJE Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM 2006 r. 

 

  Na organizację akcji wakacyjnej wykorzystano środki Lokalnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga 

Północ m.st. Warszawy w wysokości: 112.000 zł. Były to turnusy profilaktyczne 

a elementem programu wypoczynku letniego musiał być program profilaktyczny 

dostosowany do wieku uczestników. 

Organizatorzy zostali wybrani w ramach procedury przetargowej w trybie 

postępowania z wolnej ręki i u nich dokonano zakupu usługi. Wpływ na wybór 

realizatorów miało spełnienie istotnych warunków zamówienia, określonych w 

specyfikacji. Były to m. in.: 

¤ prawidłowość dokumentacji: koncesja, pozwolenia i uprawnienia osób, które 
mogą być realizatorem zamówienia,  

¤ kto będzie uczestnikiem, 

¤ wymagania dotyczące organizacji turnusu, 

¤ okres realizacji zamówienia. 

Powodem uruchomienia aż 3 postępowań z wolnej ręki była m.in. 

możliwość zorganizowania wypoczynku dla 140 dzieci przez 1 organizatora, 

możliwość organizacji turnusu profilaktycznego i warsztatów (zajęć 
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profilaktycznych) dla różnych grup wiekowych uczestników, terminy realizacji 

oraz cena.  

 W wyniku przeprowadzonych negocjacji udało się uzyskać ceny, które 

pozwoliły na zakwalifikowanie do wyjazdu 172 dzieci.  

Dzieci, które korzystały z turnusu profilaktycznego zostały wytypowane 

przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Były to dzieci z 

rodzin spełniających kryteria określone w zamówieniu. Wśród uczestników 

znalazły się również dzieci, które przebywają w Pogotowiach Opiekuńczych. 

Dzieci uczestniczyły w turnusach profilaktycznych organizowanych przez: 

1. Pracownię Profilaktyki Problemowej – wyjazd 45 dzieci w wieku 9-13 lat, 

w terminie od 25.06-8.07 06 do Domaniewice w okolicach Krakowa.  

2. Fundację „Bądź między nami”- wyjazd 80 dzieci w wieku 6-12 lat, w 

terminie od 20.07-02.08.06 r. do Pszczelej Woli ( Lubelszczyzna).  

3. Firmę Agrafka – wyjazd 47 dzieci w wieku 12-16 lat, w terminie 29.07-

11.08.06 do Orawki.  

 Wszystkie obiekty kolonijne były wizytowane przez pracowników OPS 
przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania turnusu. 

 

Innowacyjne programy zakupione w ramach realizacji Lokalnego Programy 
Profilaktyki Uzależnień.  

 

SZKOŁA RUCHOMA  

 Szkoły Ruchoma została przekazana w maju 2006 r. przez Stowarzyszenie 

belgijskie FRIENDS OF MOBILE SCHOOL vzw i w ramach zawartego 

porozumienia realizatorem Szkoły na terenie Polski jest Stowarzyszenie Grupa 

Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ.  

 Szkoła Ruchoma to narzędzie edukacyjne na kółkach, które może być 

rozstawione w każdym miejscu tam gdzie gromadzą się dzieci. Posiada szereg 

zadań rozwijających umiejętności dzieci w zakresie: pisania, czytania, 

matematyki, logicznego myślenia, higieny i zdrowia. Zadania te są dostosowane 

do potrzeb dzieci w różnym wieku.  

 Szkoła Ruchoma ma szerokie zastosowanie w ramach terapii kreatywnej 

wpływającej również na rozwój emocjonalny dziecka. Posiada ona ok. 200 takich 

zadań.  
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 Program zaproponowany przez Szkołę ma na celu rozwinięcie w dzieciach 

potrzeby przynależności, wyjścia z ulicy, a przede wszystkim, uwierzenia we 

własne możliwości. Poprzez zabawę oraz stymulowane działania psychologiczno- 

pedagogiczne należy rozwinąć w dziecku potrzebę przynależności do 

zorganizowanej formy np. typu świetlica. 

 Poprzez wykonywanie zadań oraz uczestnictwo w zabawach Szkoły 

Ruchomej, która stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego oraz 

pogłębiania wiadomości z różnych zakresów, dzieci zdobywają również wiedzę o 

własnych możliwościach, emocjach pośrednio także o skutkach zachowań 

ryzykownych ( piciu, paleniu, narkotykach). 

 Poprzez terapię kreatywną i animację pedagogów ulicznych, dzieci 

uczestniczące w projekcie realizowanym w Dzielnicy Praga Północ oprócz 

organizacji czasu wolnego mają możliwość: zdobycia wiedzy o własnych 

emocjach, nauki ich wyrażania. 

  Był to jeden z ciekawszych programów zakupionych w ramach realizacji 

Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Dzięki niekonwencjonalnej formie 

okazał się atrakcyjny i skupił wielu odbiorców. Praca z dziećmi w trudnych 

rejonach naszej dzielnicy dostarczyła nam wiedzy na temat skali problemu dot. 

dzieci wychowujących się na ulicach i podwórkach dzielnicy oraz pozwoliła na 

rozeznanie rejonów szczególnie zagrożonych w/w problemem.  
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111444...   OOOŚŚŚRRROOODDDKKKIII   WWWSSSPPPAAARRRCCCIIIAAA   

 

Dom Dziennego Pobytu istnieje już od 28 lat. Jest jedną z jednostek 

organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej, która stanowi ważny element 

infrastruktury socjalnej, łącząc elementy pomocy środowiskowej oraz 

instytucjonalnej. 

Od stycznia 2005 r. jest Ośrodkiem Wsparcia dla osób starszych  

i niepełnosprawnych, mieszkańców dzielnicy Praga Północ, którym zapewnia, 

bez odrywania od dotychczasowego środowiska - pobyt, gorący posiłek  

oraz różne formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej. Z tej formy 

pomocy społecznej mogą korzystać, w pierwszej kolejności, osoby samotne, 

osamotnione w rodzinie o niskich dochodach, inwalidzi, osoby niepełnosprawne, 

które z uwagi na swoją chorobę nie są w stanie przyrządzić sobie posiłku. Daje 

także możliwość wsparcia rodzinie, która nie może zapewnić osobie bliskiej 

wystarczającej opieki. 

Obecnie w Domu Dziennego Pobytu przebywa 85 osób, z czego 50 osób 

korzysta tylko z pomocy w postaci gorącego posiłku, pozostali  

zaś ze wszystkich innych dostępnych form. 

 

Charakterystyka osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu. 

Osoby starsze stanowią grupę społeczną, która chyba najdotkliwiej 

odczuwa skutki przemian gospodarczych w naszym kraju, ich sytuacja 

społeczna jest niekorzystna, dlatego też zakres pomocy proponowany w Ośrodku 

Wsparcia skierowany do tej grupy odbiorców umożliwia zaspokojenie ich 

istotnych potrzeb, wpływa na ich aktywizację oraz daje możliwość samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku.  

Poważnym ograniczeniem w samodzielnym funkcjonowaniu osób starszych 

w dzielnicy jest zarówno sytuacja mieszkaniowa jak i wyposażenie lokali. 

Większość naszych beneficjentów zamieszkuje samotnie w starych zasobach 

komunalnych nie przystosowanych do potrzeb osób starszych, często nie 

posiadających ogrzewania centralnego czy łazienki, słabo doposażonych w 

sprzęt ułatwiający życie oraz urządzenia umożliwiające kontakty z 

innymi(telefon, telefon komórkowy). 
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Większość korzystających z pomocy w Ośrodku Wsparcia stanowią kobiety 

w starszej grupie wiekowej (od 71 lat do powyżej 75 r. życia), które mają 

problemy zdrowotne i ograniczone możliwości poruszania się. Mimo samotnego 

zamieszkiwania osoby te posiadają rodziny zamieszkałe oddzielnie, z którymi w 

większości nie utrzymują stałych kontaktów. Rodziny tych osób nie wypełniają 

swoich funkcji opiekuńczych, nie zaspokajają potrzeby akceptacji czy poczucia 

bezpieczeństwa, co w istotny sposób wpływa na ich poczucie osamotnienia.  

Osoby korzystające z pomocy w Domu Dziennego Pobytu posiadają własne 

źródło utrzymania w postaci renty lub emerytury, ale dla wielu z nich źródłem 

tym jest zasiłek stały. Stosunkowo niskie dochody, w wysokości od 500 zł do 

700 zł, w pierwszej kolejności są przeznaczane na opłacenie podstawowych 

świadczeń. 

 Nie ulega wątpliwości, że brak dostatecznych środków finansowych 

ogranicza w znacznym stopniu dostęp do leczenia, rehabilitacji, leków, usług 

oraz uniemożliwia realizację wielu podstawowych potrzeb. Taka sytuacja 

powoduje również konieczność korzystania z różnych form pomocy świadczonej 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej takich jak: zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, 

pomoc w zakresie usług opiekuńczych, a także wycofywanie się tych osób z 

uczestnictwa w życiu kulturalnym. Źródła utrzymania, określające poziom 

materialny osób starszych stanowią również istotny wskaźnik samooceny ich 

statusu społecznego.  

Wydaje się, że takie czynniki jak: niski poziom wykształcenia, ograniczone 

możliwości poruszania się, a zwłaszcza stosunkowo niskie dochody wpływają na 

możliwości korzystania z dóbr kulturalnych. Dlatego też osoby starsze w 

Ośrodku Wsparcia posiadające stosunkowo niski poziom wykształcenia ( na 

poziomie szkoły podstawowej) korzystają głównie z biernych form spędzania 

czasu wolnego, które nie wymagają aktywności i nakładów finansowych.  

Potwierdzeniem tego wniosku wydaje się być również brak szczególnej 

aktywności w Domu Dziennego Pobytu, w którym wolą oni korzystać z różnych 

działań niż brać w nich aktywnie udział.  

Z badań przeprowadzonych w 2005 r. wśród uczestników D.Dz.P. osoby 

starsze korzystające z pomocy w Domu Dziennego Pobytu pozytywnie oceniają 

prowadzoną w nim działalność. Ośrodek Wsparcia jest dla nich jednym z 
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niewielu miejsc kontaktów towarzyskich. Chętnie korzystają z organizowanych 

imprez okolicznościowych, świątecznych i spotkań ze specjalistami i osobami 

znanymi. Ze względu na utrudniony dostęp do rehabilitacji chętnie uczestniczą 

w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez fizjoterapeutę na terenie 

placówki. 

W dzielnicy Praga Północ sytuacja wielu osób w wieku poprodukcyjnym jest 

niekorzystna. Na ten stan wpływa nie tylko ich zła sytuacja materialna, ale także 

poczucie osamotnienia oraz bariery we własnym mieszkaniu. Dlatego też celem 

działań w Ośrodku Wsparcia jest wspieranie osób starszych  

w rozwiązywaniu ich problemów, wspomaganie w zaspokajaniu potrzeb  

i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

Uczestnictwo osób starszych w programach realizowanych w Ośrodku 

wypełnia ich wolny czas, stwarza mniej okazji do rozmyślań o własnej 

ograniczonej sprawności, przeciwdziała stanom frustracyjnym i zmniejsza 

poczucie osamotnienia i izolacji. Poprzez realizację wielu ciekawych programów 

D.Dz.P. daje osobom starszym szansę lepszego zrozumienia zachodzących 

przemian, zapewniając łączność pokoleniową, aktywizację oraz umożliwia 

pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. 

Dążeniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest stałe rozszerzanie oferty usług 

świadczonych w tej placówce, stąd też, co roku organizowane  

są uroczystości związane ze Świętami Bożego Narodzenia (Wigilia), Świętami 

Wielkanocnymi, a także Dniem Seniora, co dla wielu osób samotnych jest 

ważnym wydarzeniem w ich życiu. 

 Wszystkie uroczystości związane z obchodzeniem świąt mają zawsze 

wyjątkowy charakter a w ich przygotowaniu biorą udział korzystający z pobytu w 

placówce. Oprócz tradycyjnego nakrycia stołu oraz tradycyjnych potraw, przy 

akompaniamencie charakterystycznej na Pradze harmonii, wykonywane są 

kolędy. 

Od 1997 roku uruchomiono w Domu Dziennego Pobytu kącik 

rehabilitacyjny wyposażony w sprzęt specjalistyczny. Z rehabilitacji oraz porad 

specjalisty korzysta wiele osób starszych. Celem prowadzonej rehabilitacji jest 

wypracowanie nawyków: do uprawiania ćwiczeń oraz zdrowego odżywiania. 

Osoby, które korzystają z usług w Domu to beneficjenci Ośrodka Pomocy 
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Społecznej - skierowani, na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez 

Ośrodek, zgodnie z trybem przyjętym dla innych form świadczenia pomocy 

społecznej. 

Ośrodek Wsparcia przy ul. Brzeskiej, mieści się na pierwszym piętrze dużej 

zamieszkałej kamienicy. Posiada 2 pokoje, zaplecze kuchenne, jadalnio-świetlicę, 

kącik rehabilitacyjny, kącik biblioteczno - świetlicowy oraz łazienkę. 

Pomieszczenia są dobrze doposażone, urządzone wygodnie, sprawiają wrażenie 

domu rodzinnego, również z powodu miłej, serdecznej atmosfery.  

Ośrodek Wsparcia na Brzeskiej ma wiele propozycji dla podopiecznych. 

Oprócz wspomnianej rehabilitacji mogą oni korzystać ze świetlicy doposażonej  

w radio, telewizor, pisma, oraz książek. W „pokoju ciszy” można wypocząć na 

wygodnych fotelach, poczytać a nawet pospać po obiedzie. Ponadto osoby, które 

mają złe warunki mieszkaniowe mogą skorzystać z podstawowych zabiegów 

higienicznych typu kąpiel (w łazience jest kabina prysznicowa). Dokonano także 

zakupu pralki automatycznej, która jest udostępniana podopiecznym.  

Z uwagi na to, że z pobytu w Ośrodku Wsparcia korzystają szczególnego 

rodzaju odbiorcy – osoby samotne bądź osamotnione, celem wielu działań 

prowadzonych w tej placówce jest integracja: wewnątrz oraz  

ze środowiskiem lokalnym. Dlatego też organizowane są różne uroczystości 

związane ze świętowaniem urodzin i imienin uczestników czy uroczyście 

obchodzone Dni Babci i Dziadka. Imprezy okolicznościowe często odbywają się z 

udziałem dzieci i młodzieży z pobliskiej świetlicy środowiskowej i szkoły.  

 

Programy realizowane w Domu Dziennego Pobytu: 

 

● Program aktywizacji fizycznej: 

1. poprawa stanu zdrowia poprzez udział w usprawniających formach 

rehabilitacji ruchowej oraz poradnictwo rehabilitacyjne, 

2. organizowanie prelekcji i prezentacji dot. zdrowego żywienia. 

● Program przeciwdziałania marginalizacji osób starszych oraz ich reintegracji   

   ze środowiskiem lokalnym: 

1. współorganizowanie spotkań okolicznościowych, uroczystych Wigilii 

i Świąt Wielkanocnych, 

2. spotkania z ciekawymi ludźmi,  
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3. spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach wymiany 

międzypokoleniowej, 

4. spotkania tematyczne, jubileusze, rocznice, spotkania dyskusyjne. 

 

● Budowanie więzi oraz rozbudzanie potrzeby wzajemnego wspomagania się i 

wspierania: organizowanie spotkań towarzyskich w świetlicy Domu, 

rozbudzanie potrzeby wspierania osób słabszych, wzajemnej życzliwości, 

świadczenia sobie drobnych usług, utrzymywanie kontaktu oraz zapewnienie 

pomocy (np. w formie dostarczenia gorącego posiłku) dla pensjonariuszy, 

którzy okresowo nie mogą uczestniczyć w zajęciach D.Dz.P. 

 

● Rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności ( muzycznych,  

kulinarnych, plastycznych...). 

 

● Program zaspokajania potrzeb higienicznych – stwarza naszym 

pensjonariuszom, żyjącym w trudnych warunkach mieszkaniowych 

możliwości korzystania z pralki automatycznej oraz kabiny prysznicowej. 

 

● Program pomocy żywnościowej – w formie dziennego wyżywienia ( obiad 

oraz podwieczorek) 

 

W roku 2004 w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny „Karan” w Ośrodku Wsparcia rozpoczęto realizację programu ( 

początkowo w ramach funduszy Phare 2001) „Akademia Twórczej Aktywności” 

skierowany na aktywizację i wykorzystanie potencjału wiedzy ludzi starszych w 

ramach wolontariatu i ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Projekt był 

realizowany również w roku 2006. Przyniósł on nadspodziewanie dobre rezultaty 

zarówno dla dzieci, którymi zajmuje się organizacja jak i dla osób w wieku 

poprodukcyjnym.  

Program przyniósł wymierne korzyści a integracja tych dwóch środowisk 

okazała się pozytywnym doświadczeniem w zakresie rozbudzania potrzeb osób 

starszych ich rozwoju intelektualnego i aktywizacji oraz oddziaływań 

wychowawczych dla dzieci ze środowisk zaniedbanych. 
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Dom Samotnej Matki i Dziecka  

 

 Na terenie dzielnicy Praga Północ jedyną placówką zapewniającą opiekę 

kobietom z dziećmi jest Ośrodek Wsparcia – Dom Samotnej Matki i Dziecka przy 

ul. Szymanowskiego 4a (istnieje od 1991 roku). Świadczy pomoc matkom z 

dziećmi (głównie ofiarom przemocy), które z różnych przyczyn losowych zostały 

pozbawione domu często także środków do życia. Zapewnia  nocleg, możliwość 

przygotowania posiłku i odpowiednie warunki sanitarne. Dzieciom stwarza 

możliwość właściwego rozwoju psychofizycznego. 

 Personel placówki stanowią dwie osoby, kierowniczka koordynująca całość 

życia i pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej oraz wychowawca, 

który zajmuje się pracą z dziećmi (gry, zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji). 

 Czas pobytu w Domu Samotnej Matki i Dziecka jest bardzo zróżnicowany 

i zależy głównie od trybu załatwiania spraw urzędowych związanych z sytuacją 

rodzinną, materialną, zdrowotną, mieszkaniową (rozwód, alimenty, podział 

mienia, lokal zastępczy....). Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie 

wielokierunkowego wsparcia dąży do tego, aby każda z mieszkanek Domu mogła 

w miarę szybko się usamodzielnić.  

W ramach pomocy pozamaterialnej staramy się nawiązywać kontakt ze 

sponsorami, którzy świadczą pomoc rzeczową w zagospodarowaniu otrzymanych 

przez pensjonariuszki mieszkań socjalnych. 

Jednorazowo w Ośrodku Wsparcia - Domu Samotnej Matki i Dziecka 

może przebywać 9 matek z dziećmi, łącznie 25 osób. 

W ciągu roku 2006 w placówce przebywało 30 osób, w tym 11 kobiet i 19 

dzieci, w wieku do 13 roku życia. 

 Mieszkanki Domu Samotnej Matki i Dziecka w większości posiadają 

status mężatek. Są to także kobiety żyjące w związkach nieformalnych 

(konkubinat) i samotne matki, posiadające od jednego do czwórki dzieci w wieku 

niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym, które ze względu na opiekę nad 

dziećmi zrezygnowały bądź nie podejmowały pracy.  

Większość mieszkanek schroniska to kobiety w wieku 25-40 lat.  

Dla większości osób przebywających w placówce miejscem ostatniego 

miejsca zameldowania była Warszawa ( woj. Mazowieckie) a tylko jedna z 

mieszkanek pochodziła z innego województwa.  
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Ze względu na trudności związane z załatwianiem swoich spraw życiowych 

w zdecydowanej większości przypadków pobyt w placówce jest przedłużany z 3 

do ponad 12 miesięcy. W przypadku 1 mieszkanki pobyt w Ośrodku został 

przedłużony do 6 miesięcy, 2 z nich miały pobyt przedłużony do 9 miesięcy, w 

dwóch przypadkach pobyt w placówce został przedłużony do 12 miesięcy a w 6 

przypadkach do powyżej 12 miesięcy. 

W 2006 r. o pobyt w Ośrodku Wsparcia wystąpiło ogółem 56 osób, z czego 

26 osób otrzymało odmowę. Powodem negatywnej decyzji było- w przypadku 1 

osoby - stan zdrowia, w przypadku 25 osób- brak stałego powiązania z dzielnicą 

i gminą Warszawa. 

Wyposażenie Domu Samotnej Matki i Dziecka  

Placówka posiada 11 pokoi, wyposażonych w podstawowy sprzęt. W wy-

niku kolejnych adaptacji, przeprowadzanych od 1991 r. mieszkankom udo-

stępniono łazienki z kabinami prysznicowymi, kompleks kuchenny z kuchen-

kami gazowymi, lodówki, pralki automatyczne, magiel, suszarnię i wózkownię. 

Obecne, funkcjonalne urządzenie wnętrz pozwala na swobodny dostęp do 

urządzeń sanitarnych i kuchni, bowiem w placówce nie prowadzi się żywienia.  

Każda z mieszkanek sama przygotowuje posiłki dla siebie i dzieci.  

Mieszkanki mogą korzystać z przestronnej świetlicy, w której znajduje 

się telewizor, magnetowid, stół do ping-ponga, gry i zabawki dla dzieci oraz 

mini biblioteka.  Dom posiada również pomieszczenie do odrabiania lekcji i 

nauki oraz duży taras z zagospodarowanym ogrodem i placem zabaw, 

dostępny tylko dla użytkowników placówki.  

Zaznaczenia wymaga fakt, że dużą część wyposażenia pokoi oraz innych pomie-

szczeń Domu uzyskano od sponsorów. Wszystkie pomieszczenia utrzymywane 

są w czystości przez same mieszkanki, pełniące dyżury według grafiku ustalo-

nego przez kierownika placówki. 

 Zasady Rekrutacji  

Prawo do pobytu w Domu Matki i Dziecka mają kobiety z dziećmi, z 

terenu dzielnicy Praga Północ. Ich " bezdomność" jest szczególnego rodzaju, i 

nie polega głównie na braku miejsca do mieszkania. Dotyczy raczej kryzy-

sowych momentów w życiu rodziny, kiedy kobieta, ze względu na patologie w 

domu (alkoholizm, przemoc, molestowanie seksualne dzieci, choroby 

psychiczne, wpływy środowiska przestępczego )zmuszona jest opuścić dom 
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rodzinny i szukać schronienia na czas potrzebny do zorganizowania życia 

rodziny od nowa.  

Każda osoba, która zostanie skierowana do Domu musi zapoznać się z 

regulaminem i zaakceptować zawarte w nim zasady funkcjonowania placówki. 

Regulamin ten określa uprawnienia i obowiązki mieszkanek, oraz tworzy 

warunki do kształtowania zasad porządku, ładu i dyscypliny w placówce.  

Rodzina przyjęta do Ośrodka Wsparcia nie ponosi żadnych kosztów 

związanych z jego utrzymaniem, wymagane jest jednak jej współuczestnictwo i 

aktywne współdziałanie ze wszystkimi specjalistami i instytucjami 

zaangażowanymi w pomoc, zmierzającą do szybkiego usamodzielnienia.  

Rodzina, która w momencie przybycia do placówki nie posiada własnych 

rzeczy, otrzymuje je na miejscu - od odzieży i pościeli dla siebie i dzieci po 

naczynia, i środki czystości.  

Czas pobytu w placówce jest zróżnicowany (od 3 miesięcy do ponad roku) 

i zależy od trybu oraz możliwości załatwiania spraw urzędowych związanych z 

usamodzielnieniem się jej mieszkanek ( rozwiązanie spraw mieszkaniowych, 

zdrowotnych, zawodowych - podjęcie pracy...).  

Przyczyny Pobytu w Ośrodku Wsparcia  

Na postawie doświadczeń wynikających z wieloletniej działalności Domu 

Samotnej Matki i Dziecka można wyodrębnić typowe przyczyny, które powodują 

trudną sytuację i konieczność poszukiwania miejsca w placówce. 

 Ze względu na specyfikę środowiska praskiego charakteryzującego się 

występowaniem wszelkiego typu patologii oraz posiadaniem najstarszych, 

najbardziej zdewastowanych zasobów komunalnych nie dziwi fakt, że główną 

przyczyną, z powodu, której samotne matki trafiają do naszej placówki jest 

alkoholizm wśród członków najbliższej rodziny.  

Mężowie, konkubini a czasem rodzeństwo, rodzice czy dorosłe dzieci, pod 

wpływem alkoholu znęcają się nad kobietą, dziećmi - stosując przemoc fizyczną 

i psychiczną. Wieloletnie współuzależnienie, zagrożenie i strach, agresywne 

zachowania alkoholika - nie wykazującego chęci do podjęcia leczenia- zmusza 

kobiety do opuszczenia własnego domu.  

Wśród innych przyczyn pobytu w Ośrodku Wsparcia należy wymienić 

brak uregulowań prawnych dotyczących zamieszkiwania w związkach 
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nieformalnych - konkubinacie. W trudnych sytuacjach ostrych konfliktów 

kobiety, które zdecydowały się zamieszkać bez formalnego zameldowania są 

wyrzucane z lokalu wraz z dziećmi. 

Kolejnym problemem, który decyduje o czasowej bezdomności matek 

zamieszkujących w naszym Ośrodku jest konflikt z rodziną pochodzenia. 

Często są to rodziny patologiczne o niskim statusie materialnym, nie 

wykazujące chęci świadczenia jakiejkolwiek pomocy na rzecz innych jej 

członków. Powrót do takiej rodziny w sytuacjach, kiedy dziecko większość 

życia spędziło w placówce opiekuńczej i dodatkowo jest obarczone 

wczesnym samotnym macierzyństwem, nie jest możliwy.  

       Metody pracy z mieszkankami Ośrodka Wsparcia zmierzające do ich 

usamodzielnienia są zindywidualizowane, dostosowane do specyfiki 

rodzin, oraz struktury wiekowej i sytuacji zawodowej kobiet. Ich 

określeniu służy wywiad przeprowadzany przez pedagoga środowiskowego 

i pracownika socjalnego oraz ustalenie możliwości powrotu kobiety i dzieci 

do własnego domu, rodziny, męża, rodzeństwa.  

Pomoc socjalna - w zakresie: informowania o możliwościach uzyskania 

pomocy, motywowania do uregulowania spraw urzędowych (przede 

wszystkim mieszkaniowych, rozwodowych, separacji), pomocy w pisaniu 

pism urzędowych, występowaniu o alimenty, przydział lokalu, pomocy w 

uzyskaniu wsparcia materialnego, informowania o sposobach załatwiania 

spraw. Ze względu na dysfunkcyjność rodzin, w których brak pozytywnych 

wzorców ról pełnionych przez mężów i ojców, stałą pracę socjalną 

powierzono pracownikowi socjalnemu - mężczyźnie. Posiada on dobre 

przygotowanie zawodowe oraz szczególne predyspozycje i cechy 

osobowości, dzięki czemu w kobiecym środowisku samotnych matek i 

dzieci, staje się autorytetem i wzorem wychowawczym.  

Pomoc psychologiczna- w zakresie: informowania o problemie uzależnienia oraz 

zjawisku przemocy, ukierunkowania działania oraz wspierania psychicznego, 

informowania o możliwościach działań oraz o placówkach wsparcia dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenia indywidualnej terapii z 

matką i dzieckiem, przełamywania bariery strachu przed podejmowaniem 
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samodzielnych decyzji, negocjacji z rodziną w celu stworzenia możliwości 

ewentualnego powrotu do własnego domu.  

Pomoc prawna - która dotyczy: poradnictwa w zakresie rozwiązania 

istniejącego problemu, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pisaniu 

pozwów, pism o charakterze prawnym), reprezentowania spraw mieszkanki, na 

jej życzenie.  

Pomoc pedagogiczna - w zakresie: - diagnozy środowiskowej, opieki nad 

dziećmi i rodziną, kontaktu ze szkołą i pedagogiem szkolnym, pomocy w 

ukierunkowaniu pracy matki z dzieckiem, kontroli przyczyn niepowodzeń 

szkolnych dzieci oraz kierowania do poradni i specjalistów, organizowania 

opieki nad dzieckiem w innych placówkach, dla kobiet czynnych zawodowo.  

Pomoc wychowawcza - w zakresie: organizowania opieki nad dziećmi w Domu, 

pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, organizowania czasu wolnego w Domu i 

poza nim, prowadzenia zajęć plastycznych, przygotowania okolicznościowych 

inscenizacji, poradnictwa w sprawach wychowawczych.  

Pomoc zawodowa - w zakresie: orientacji w możliwościach zawodowych 

mieszkanki, proponowania i kierowania na szkolenia zawodowe, kierowania do 

placówek pośrednictwa pracy, wyszukiwania ofert umożliwiających podjęcie 

zatrudnienia.  

Większość kobiet trafiających do naszej placówki pochodzi z dysfunk-

cyjnych, patologicznych rodzin, w których nie otrzymały przygotowania do 

pełnienia społecznie akceptowanych ról- matki, żony, gospodyni. 

Niejednokrotnie nie potrafią one gospodarować własnymi funduszami, 

poruszać się w świecie instytucji. Czasem nie potrafią także okazywać uczuć 

własnym dzieciom, ponieważ taki właśnie był wzorzec ich własnej rodziny. 

Można stwierdzić, że występuje u nich zjawisko dziedziczenia bierności i dużej 

niezaradności życiowej.  

Dlatego też wprowadziliśmy w Domu Samotnej Matki i Dziecka metodę 

codziennej indywidualnej pracy z matkami, której celem jest: wytworzenie 

nawyków utrzymywania czystości, higieny osobistej, wspomaganie i 

przypominanie o konieczności zajmowania się dziećmi, mobilizowanie do 

organizowania dnia, pomoc w planowaniu i kontrolowaniu własnych 

wydatków, pomoc w obsłudze urządzeń gospodarstwa domowego, których to 

urządzeń mieszkanki placówki nie posiadały.  
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Utrwalaniu i pogłębianiu więzów rodzinnych służą imprezy 

okolicznościowe organizowane w Domu. W ich przygotowaniu biorą udział 

wszystkie mieszkanki wraz z dziećmi, tworząc atmosferę zbliżoną do 

prawdziwych uroczystości rodzinnych.  

Koordynatorem w/w działań jest kierownik Ośrodka Wsparcia.  

Terapeutyczna grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu samotnej 

Matki i Dziecka. Program ten był prowadzony w ramach realizacji Lokalnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień. 

Celem terapeutycznej grupy wsparcia jest: akceptacja problemu 

uzależnienia w rodzinie, uczestnika grupy, akceptacja własnej bezsilności wobec 

problemu uzależnienia w rodzinie i konieczności pomocy z zewnątrz, zwiększenie 

potrzeby bezpieczeństwa uczestników grupy, poczucia wartości i akceptacji 

siebie poprzez wytworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby, kontakt z 

przykrymi emocjami ( świadome przeżywanie tych emocji), uczenie się zdrowych 

sposobów radzenia sobie z różnymi problemami.  

Opieka nad rodziną samotnej matki aż do momentu uzyskania i 

zagospodarowania się w jej własnym mieszkaniu. W tym celu Ośrodek Pomocy 

Społecznej nawiązał współpracę z organizacjami pozarządowymi), które objęły 

Ośrodek Wsparcia swoim patronatem. 

Oprócz pomocy rzeczowej w postaci odzieży, mebli, żywności wykonują 

remonty zarówno w Domu jak i w nowo otrzymanych mieszkaniach. Świadczą 

one także pomoc finansową na zagospodarowanie się, kobietom opuszczającym 

Ośrodek Wsparcia. 

Współpraca ze sponsorami stanowi bardzo ważny element naszego systemu 

pomocy samotnym matkom, ponieważ w sposób konkretny eliminuje strach 

przed usamodzielnieniem się.  

Ta forma wsparcia jest znacząca także, dlatego gdyż w większości kobiety, 

które trafiły do Domu Samotnej Matki straciły dorobek całego życia. Nowa 

sytuacja, w której się znalazły to zdobywanie wszystkiego od początku.  

Samodzielne utrzymanie i wychowanie dzieci bez finansowego wsparcia ze 

strony męża, konkubina, rodziny; to samodzielne podejmowanie wszystkich 

decyzji - do czego staramy się je przygotować w trakcie całego pobytu w naszej 

placówce.  
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Klub „Złoty Wiek”  

 

Oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. 

Prowadzi działalność kulturalną - jubileusze, Wigilie i spotkania Wielkanocne 

dla osób samotnych, święta, rocznice, koncerty i występy artystyczne, prelekcje 

oraz spotkania integracyjne. 

 Klub „Złoty Wiek” posiada dużą salę przeznaczoną jednorazowo na około 

50 - 70 osób starszych, nie tylko najuboższych. Większość osób korzystających z 

tej formy wsparcia, to stali „Klubowicze”, w wieku 65 do powyżej 75 r. życia.  

Uwzględniając potrzebę uaktywnienia środowiska lokalnego Ośrodek 

Pomocy Społecznej udostępnił lokal różnym grupom społecznym i organizacjom, 

które skupiają środowiska osób starszych: NSZZ „Solidarność” region Mazowsze 

(ok. 60 osób), Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów 

politycznych ( 20 osób), Koło Praktyczna Pani ( 20 osób).  

W roku 2006 w Klubie działało także Stowarzyszenie Centrum Informacji 

Społecznej, które oprócz porad skierowanych do stałej grupy „seniorów” przyjęło 

ok. 400 osób potrzebujących różnego typu informacji i wsparcia. 

Zwiększenie dostępności Klubu „Złoty Wiek” oraz wprowadzenie na stałe 

wielu imprez okolicznościowych, organizowanie prelekcji i spotkań w ramach 

profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, umożliwienie korzystania z porad 

oraz zajęć rehabilitacyjnych przyczynia się do wzrostu aktywności i większego 

zaangażowania w życie społeczne starszych mieszkańców dzielnicy.  

 

Programy realizowane w Klubie „Złotego Wieku” 

 
I. Przełamywanie izolacji społecznej osób starszych i samotnych.  

 
♦ Prowadzenie zajęć kulturalnych – umożliwienie korzystania z wyposażenia 

Klubu, biblioteki, prasy oraz urządzeń Audio-vizualnych. 

Mamy stałą grupę osób starszych chętnie korzystających z codziennej prasy. 

Jest również grupa osób, która z upodobaniem śledzi losy bohaterów seriali 

telewizyjnych. Grupa dyskutuje o losach swoich ulubieńców jak również 

organizuje filmy do wspólnego oglądania.  

♦Organizowanie spotkań okolicznościowych oraz aktywizowanie do ich 

współorganizowania. 
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W 2006 r. odbyły się różne imprezy okolicznościowe: uroczysta Wigilia, 

Śniadanie Wielkanoce, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, zakończenia 

karnawału (tłusty czwartek). W organizacji wszystkich wymienionych imprez 

czynny udział brali klubowicze. 

♦ Organizowanie spotkań i prelekcji w ramach profilaktyki zdrowotnej i promocji 

zdrowia. 

Zorganizowano prelekcje specjalisty rehabilitanta (w ramach środków 

pozyskanych z EFS przez Fundację „Emeryt”), które cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem. Oprócz informacji praktycznych, specjalista gerontologii 

wyjaśniał problemy związane ze stosowaniem i przyjmowaniem leków.  

W ciągu 2006 roku odbyły się również 3 prelekcje zorganizowane na temat 

stosowania właściwej diety przez osoby starsze. Prelekcje prowadziło 

Stowarzyszenie Diabetyków. 

♦ Wspieranie indywidualnych inicjatyw zmierzających do samorealizacji osób 

starszych. 

Od roku 2006 rozpoczął działalność Klub Brydżowy. Spotkania odbywały się 2 

razy w tygodniu. Klub Brydżowy skupiał ok. 12 osób. W ramach rozwoju 

własnych zainteresowań powstało również Koło skupiające panie zajmujące się 

robótkami ręcznymi. Wyroby członkiń Klubu zdobią nasze pomieszczenia. W 

ramach rozwoju zainteresowań zainicjowano powstanie Klubu Kulturalnego, 

którego celem stało się poznanie ciekawych miejsc Stolicy. W ramach Klubu 

Kulturalnego zorganizowano także 2 wycieczki do miejsc kultu religijnego. 

♦ Umożliwienie korzystania z porad oraz zajęć rehabilitacyjnych. 

Od połowy roku 2006, raz w tygodniu wszystkie osoby chętne mogą uczestniczyć 

w zajęciach usprawniających prowadzonych przez rehabilitanta.  

 
II. Udostępnienie pomieszczeń Klubu „Złoty Wiek” w ramach integracji 

organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. 


