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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 

  ¤ 70.089 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 

70.089 mieszkańców (w tym: 68.887 stałych i 1284 zameldowanych czasowo - dane Biura 

Ewidencji ludności na 31.12.2007 r.). Struktura płci mieszkańców charakteryzuje się 

przewagą kobiet (54%) w stosunku do mężczyzn (46%). W porównaniu z rokiem 2006 

(70.240 osób) w liczbie mieszkańców dzielnicy nie obserwuje się istotnych zmian.  

Liczba mieszkańców Dzielnicy podana na stronach m. St. Warszawy wynosi 73.000 

(dane szacunkowe). 
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Struktura mieszkańców wg wieku 

 

Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ wskazuje, że ok. 64% mieszkańców 

to osoby w wieku produkcyjnym, pomiędzy 19 a 65 rokiem życia, nieco ponad 18% 

mieszkańców to osoby w wieku emerytalnym, po 65 roku życia. Podobną liczbowo grupę 

(nieco ponad 18 %) stanowią dzieci i młodzież. 

 

 

Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ wg wykształcenia 

 

WYKSZTAŁCENIE Wskaźnik procentowy 

Wyższe 13,70 % 

Średnie lub policealne w tym: 40,65 % 

- policealne 4,5   % 

- średnie zawodowe 22,8   % 

- średnie ogólnokształcące 13,35 % 

Zasadnicze zawodowe lub niższe 

w tym: 
36,95 % 

- zasadnicze zawodowe 15,6   % 

- podstawowe ukończone 20,3   % 

- nieukończone 1,05 % 

Nieustalony poziom wykształcenia 8,70 % 

Ogółem 100,0   % 

 

 Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że ok. 1/5 (20,3 %) mieszkańców 

Dzielnicy Praga Północ posiada tylko podstawowe wykształcenie. 1,05 % mieszkańców 

posiada wykształcenie podstawowe nieukończone. 36,95% mieszkańców tej dzielnicy 

posiada wykształcenie, co najwyżej, na poziomie szkoły podstawowej i zasadniczej 

zawodowej. Tylko nieliczna grupa mieszkańców (13.7 %) posiada wykształcenie wyższe. 

Wykształcenie policealne i średnie oraz średnie zawodowe posiada 40,65% mieszkańców 

dzielnicy.  
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Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ  

wg głównego źródła utrzymania 
 

 

Z pracy, głównie najemnej, utrzymuje się 60% mieszkańców, 35 % posiada 

dochody z nie zarobkowych źródeł typu renta, emerytura i zasiłki. Pozostałe 5% stanowią 

mieszkańcy z dochodami ze źródeł nie ustalonych np. z rolnictwa czy własności. 

 

 

Struktura mieszkańców wg zjawisk społecznych 

 

Bezrobocie 

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

Praga Północ w dniu 31.12.2007 r. zarejestrowanych było 2 555 bezrobotnych co stanowi 

6 % osób w wieku produkcyjnym. Prawo do zasiłku przysługiwało 239 bezrobotnym      

(9 % ogółu bezrobotnych).  

Długotrwale bezrobotni (osoby pozostające bez pracy od 6 miesięcy do powyżej 24 

miesięcy) stanowili ok. 65% osób zarejestrowanych. Młodzi bezrobotni do 25 r. ż. to ok. 

8% ogółu, natomiast osoby po 55 roku życia stanowili 16% zarejestrowanych. 

Najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 

55 r. życia.  

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców Pragi Północ pod względem 

wykształcenia wskazuje, że osoby z wyższym wykształceniem stanowiły ok. 7% 

poszukujących zatrudnienia, z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 29%, 

natomiast osoby z wykształceniem zasadniczym to ok. 22% ogółu bezrobotnych. 

Największe bezrobocie dotyka ludzi z wykształceniem podstawowym 41% wszystkich 

zarejestrowanych. 

Z przedstawionej analizy wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w 2007 r. 

zmniejszyła się, w sposób znaczący, liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

(o 1708), oraz liczba osób, którym przysługiwało prawo do zasiłku (o 239 osób). 

Zasadniczym zmianom nie uległa natomiast struktura osób zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne wg. wieku i wykształcenia.  
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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 

 

Sytuacja szkolna dzieci i młodzieży 

 

Pedagodzy szkolni, psycholodzy zajmujący się problemami i potrzebami dzieci z 

rodzin marginalizowanych zauważają pogorszenie się sytuacji bytowej i edukacyjnej 

dzieci. Szczególnie jest to widoczne u dzieci młodszych, w wieku przedszkolnym. Dzieci 

mają ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne (np. nie znają nazw: dni tygodnia, 

miesięcy, nie znają kolorów. Ich przygotowanie do nauki wczesnoszkolnej coraz bardziej 

odbiega od przygotowania dzieci z rodzin o lepszym statusie, charakteryzuje je wysoka 

nadpobudliwość psychoruchowa, co zwiększa prawdopodobieństwo występowania 

problemów wychowawczych.  

 Z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziców dzieci te najczęściej nie 

uczęszczają do przedszkoli w związku, z czym pogłębiają się ich braki edukacyjne. 

Powstałych deficytów wychowawczo-edukacyjnych nie są w stanie „nadrobić” placówki 

oświatowe. Dlatego też, jeśli dziecko nie otrzyma odpowiednio szybko - już w wieku 

przedszkolnym- specjalistycznej pomocy, mogą narastać jego problemy: w nauce, 

radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi i emocjonalnymi, czego konsekwencją bywa 

także odrzucenie przez rówieśników w szkole. 



 6 

 Poziom edukacyjny praskich dzieci i młodzieży jest od lat najniższy w całej 

Warszawie. Wyniki ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową- według raportu 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na rok 2007- plasują dzielnicę Praga Północ na 

ostatnim miejscu wśród innych dzielnic. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, w roku 2007, 

były również najniższe w całej Warszawie. 

 

 

222...   ZZZAAASSSOOOBBBYYY   
 

 

 2 żłobki  

 15 przedszkoli 

 5 szkół podstawowych 

 5 gimnazjów 

 10 liceów ogólnokształcących 

 18 szkół zawodowych 

 katolicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

 ośrodek wychowawczy „Caritas” 

 katolicki ośrodek adopcyjno- opiekuńczy 

 ośrodek terapii uzależnień 

 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 

 Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Prawy Brzeg” 

 13 oddziałów biblioteki publicznej 

 

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia realizują na terenie dzielnicy Praga 

Północ szereg programów terapeutycznych, profilaktycznych i specjalistycznych, 

adresowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych, potrzebujących 

specjalistycznej pomocy i wsparcia. Od kilku lat w Dzielnicy działa Forum Praskich 

Organizacji Pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, które spotyka się 

cyklicznie, wymieniając się doświadczeniami w pracy na rzecz tej grupy mieszkańców. 

/Wymienione organizacje i instytucje aktywnie współpracują z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga Północ/ 
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► 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 skierowane do 

różnych grup odbiorców: osób bezdomnych, bezrobotnych, młodzieży z problemami, 

dzieci.  

► Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop Klatka”, ul. 11 listopada 10 lok.33 a. 

► Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPiAS Praga Północ, realizuje programy 

skierowane do dzieci i młodzieży w ramach pedagogiki ulicy.  

►Stowarzyszenie” Mierz Wysoko” prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci z ulicy 

Brzeskiej i okolic 

►Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS, ul. Kawęczyńska 53- organizacja 

prowadząca szereg kampanii sportowych np. Trzeźwy Umysł, cykliczne edycje „Mini ligi 

6piłkarskich” zrzeszająca młodzież szkolną. 

► Ogniska Wychowawcze: - prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd 

Dzielnicy Praga Północ): ul. Wileńska 55/57, Wileńska 7, Białostocka 22, Kępna 4. 

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

„Praga”, ul. Środkowa 9. 



 8 

► 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. 

► Polski Czerwony Krzyż – prowadzi różne programy skierowane do najuboższych 

mieszkańców dzielnicy ul. Szymanowskiego 7.  

  

Inne: 

 Dom Kultury „Praga”, ul. Dąbrowszczaków 2. 

 Ochotniczy Hufiec Pracy, ul. Konopacka 17. 

 Oddział Toksykologiczny w Szpitalu Praskim.  

 Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych 

„PUNKT”, ul Otwocka 3. 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Tarchomińska. 

 

 

 

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 modernizacji. 

Decyzją ówczesnych 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.  
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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.  

 

Bezpieczeństwo 

 

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.  

Z terenu działania Komendy Rejonowej Policji W-wa VI (sprawozdanie za 2007 r.) 

wynika, że w 2007 roku nieletnim udowodniono popełnienie 645 czynów karalnych 

będących przestępstwami tj. o 0,86 razy mniej niż w ubiegłym roku (746) oraz 116 - 

będących wykroczeniami tj. 1,26 razy więcej niż w ubiegłym roku (92). Nieletnich 

podejrzanych o popełnienie przestępstw było 545 tj. o 0,93 razy mniej niż w poprzednim 

roku (585). Ponadto 29 przestępstw dopuścili się nieletni wspólnie, z co najmniej jedną 

osobą dorosłą (w 2006 roku – 53), a 48 czynów będących przestępstwami dopuścili się 

nieletni poniżej 13-go roku życia (w 2006 roku – 25). Najmłodsi nieletni, którzy dopuścili 

się czynu zabronionego mieli po 7 lat (znęcanie się fizyczne i psychiczne nad koleżanką 

oraz kradzież telefonu komórkowego).  

Zdecydowana większość sprawców (tak jak w roku 2006) była w wieku 15-16 lat, a 

prawie 13% z nich stanowiły dziewczęta (podobnie jak w ubiegłym roku).  

Spośród przestępstw pospolitych nieletni najczęściej dopuszczali się kradzieży, 

kradzieży z włamaniami oraz rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, jak również znęcania 

się fizycznego i psychicznego oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Przestępstwa przeciwko mieniu dokonywane były - w większości przypadków - przez 

chłopców. Najczęściej były one dokonywane w budynkach (piwnice, mieszkania, klatki 
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schodowe), na ulicach i w szkołach lub ich okolicach. Ponadto na wysokim poziomie 

(podobnie jak w roku 2006) utrzymywała się liczba przestępstw o charakterze 

chuligańskim takich jak pobicia i groźby karalne, czy też znieważanie słowne oraz 

naruszanie nietykalności cielesnej.  

Teren Pragi Północ jest szczególnie narażony na tworzenie się i działanie grup 

przestępczych. Sprzyja temu szereg uwarunkowań socjologicznych jak między innymi: 

wielopokoleniowa „tradycja”, czy 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 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 tworzenia 

wszechstronnej oferty działań zapobiegawczych, skierowanych do dzieci i młodzieży w 

wieku dorastania. 
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444...   DDDIIIAAAGGGNNNOOOZZZAAA   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMÓÓÓWWW   UUUZZZAAALLLEEEŻŻŻNNNIIIEEEŃŃŃ   WWW   DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCYYY   PPPRRRAAAGGGAAA   –––    

PPPÓÓÓŁŁŁNNNOOOCCC   
 

 

Przemoc.  

W 2007 roku na terenach szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich) odnotowano 

251 przestępstw popełnionych przez nieletnich (tendencja wzrostowa).(Sprawozdanie 

KRP – W-wa VI). Sprawców było 207, z czego 171 chłopców i 36 dziewcząt, przy czym 

najmłodszy miał 8 lat.  

Przestępstwa najczęściej popełniane przez nieletnich to: znęcanie się fizyczne lub 

psychiczne nad małoletnimi (112 - 55 w szkołach podstawowych, 54 w gimnazjach, 3 w 

szkołach średnich), przestępstwa rozbójnicze (29), naruszenia nietykalności cielesnej (21), 

groźby karalne (20), pobicia i bójki (16) 

Nową tendencją jest znieważanie i naruszanie nietykalności cielesnej nauczycieli 

(znieważenia:, 32 – z czego w 31 przypadkach pokrzywdzeni byli nauczyciele, a tylko w 1 

uczeń). Wśród przyczyn przemocy rówieśniczej jest: chęć dominacji w grupie 

rówieśniczej oraz imponowania innym, odreagowanie frustracji, chęć zdobycia środków 

finansowych oraz przemoc, z jaką spotykają się w domach rodzinnych lub ze strony 

rówieśników, oglądanie przemocy w filmach, grach komputerowych oraz telewizji.  

W 2007 r. odnotowano stosowania przemocy przez nieletnich w domu. 7 nieletnim 

(5 chłopcom i 2 dziewczynkom) udowodniono znęcanie się nad co najmniej jednym 

członkiem rodziny (3 razy pokrzywdzoną była matka, 1 raz ojciec, 2 razy brat, 1 raz 

siostra) a 1 nieletniemu (chłopiec) udowodniono naruszenie nietykalności cielesnej 

(pokrzywdzonym był ojciec) 

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 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 



 12 

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

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

dzieci. Z danych KRP W-wa VI wynika, że w roku 2007 w wyniku procedury zgłoszenia 

przypadków stosowania przemocy założono 62 Niebieskie Karty. 

Raport Instytut Psychologii Zdrowia z 2005 r. dotyczył między innymi rozmiarów 

przemocy partnerskiej w poszczególnych dzielnicach. Najwyższe odsetki wskazań 

wystąpiły w 4 dzielnicach warszawskich, wśród których znalazła się i Praga Północ. 

Respondenci – mieszkańcy dzielnicy przyznawali się zarówno do doznawania jak i 

stosowania przemocy w takich kategoriach jak policzkowanie, popychanie i szarpanie oraz 

bicie. Z badań ujętych w raporcie wynika, że przemoc domowa częściej pojawia się w 

rodzinach o niższym statusie socjoekonomicznym oraz tam, gdzie się nadużywa alkoholu. 

Specyfika zjawiska przemocy domowej w rodzinach alkoholowych polega na: większym 

nasileniu zjawiska, większych rozmiarach destrukcji wśród ofiar i jednocześnie 

mniejszych zasobach indywidualnych do radzenia sobie z tym problemem. 

 

Narkomania. 

W 2007 roku ujawniono 26 (dane z Komendy Stołecznej Policji) nieletnich pod 

wpływem narkotyków (zdecydowana większość z nich to chłopcy). Zdecydowanie 

najczęściej zażywanym narkotykiem była marihuana. Narkotyki zażywane były przede 

wszystkim na podwórkach, klatkach schodowych, okolicach szkół i na terenach zielonych. 

Powody, dla których nieletni zażywali narkotyki to: chęć wprowadzenia się w stan 

dobrego samopoczucia, uwolnienie od lęków i problemów, chęć zaimponowania osobom 

ze środowiska, ciekawość i pragnienie akceptacji ze strony grupy 30 nieletnim 

udowodniono popełnienie łącznie 43 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

(udzielanie narkotyków i ułatwienie ich zażycia, posiadanie narkotyków i handel nimi). 

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 dotyczące „Zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży” z 

2004 wskazują, iż problem używania przez młodzież substancji psychoaktywnych – coraz 

bardziej zyskuje w randze priorytetów zagrażających zdrowiu i rozwojowi dzieci i 
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młodzieży. W roku 2003 prawie 49% z nich odpowiadało, że wie, gdzie można nabywać 

środki odurzające – stanowi to dwukrotny wzrost w stosunku do roku 1994, zaś 

dostępność narkotyków w szkołach, mimo medialnego nagłaśniania tej kwestii, jak 

wykazały badania – wcale nie wzrosła w porównaniu do 1994 r. i utrzymuje się mniej 

więcej na poziomie 26%. 

Wzrosła natomiast proporcja sprzedaży narkotyków w szkole i obok szkół. Badania 

wykazują, iż prawie, co drugi badany uczeń zetknął się z taką sytuacją. W latach 1994 – 

2003 zwiększyła się liczba uczniów, którzy próbowali narkotyków i jest to wzrost prawie 

pięciokrotny – osoby te najczęściej próbowały marihuany (86%), amfetaminy (23%) 

ecstasy (8%), haszyszu (7%).  

Z badań wynika również, że „moda na narkotyki”, wykreowana została przez 

młodzież zamożną, mającą rodziców z wyższym wykształceniem, osiągających dobre 

wyniki w nauce. Młodzież o mniejszych społecznych możliwościach chętnie naśladowała 

zachowania uprzywilejowanych kolegów, stąd dążenie do używania narkotyków i picia 

alkoholu zaspokoiło ich aspiracje przynależności do atrakcyjnych grup. 

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.  

 

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 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 
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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: 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 innych nieposiadającym dochodu, zasiłków celowych na pokrycie 
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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 postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 
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   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 roku 2006 

realizowany w ramach środków z Unii Europejskiej. Celem realizowanego projektu jest 

kojarzenie osób, które chcą świadczyć bezpłatną pomoc z odbiorcami tej pomocy. 
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777...   OOOGGGÓÓÓLLLNNNEEE   ZZZAAASSSAAADDDYYY   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCJJJIII   OOOŚŚŚRRROOODDDKKKAAA   
 

W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące 

podstawowe komórki organizacyjne: 

 

1) Dział Pomocy Środowiskowej 

2) Dział Świadczeń  

3) Dział Świadczeń Rodzinnych, 

4) Działa Pomocy Specjalistycznej, 

5) Samodzielne stanowisko ds. Uzależnień, 

6) Dział Finansowo – Księgowy, 

7) Dział Administracyjny, 

8) Dom Dziennego Pobytu, 

9) Dom Samotnej Matki i Dziecka, 

10) Klub Złotego Wieku, 

11) 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,  

2) wydawanie i rozliczanie talonów na pomoc rzeczową, 

3) rozliczanie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

4) sporządzanie sprawozdań. 

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności: 

1) przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, 
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2) obsługa komputerowej bazy świadczeń rodzinnych,  

3) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków rodzinnych, 

4)prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zaliczki alimentacyjnej, 

5) prowadzenie współpracy z komornikami w sprawach postępowania  egzekucyjnego dot. 

świadczeń alimentacyjnych  

6) 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 użytkowanych 

przez Ośrodek oraz nad majątkiem Ośrodka, 

2) zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości oraz prawidłowy 
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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 Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w roku 2007 

struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: 

 

 

 
Tabela: Struktura zatrudnienia 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

OGÓŁEM 

94 90,25 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga 

Północ m.st. Warszawy 

z tego 

Dyrektor 1 1 

Kierownicy Filii 2 2 

Pracownicy socjalni - ogółem 40 40 

z tego: 

Starszy specjalista pracy 

socjalnej 
4 4 

Specjalista pracy socjalnej 14 14 

Starszy pracownik socjalny 16 16 

Pracownik socjalny 6 6 

Koordynator ds. komputeryzacji 2 1,5 

Radca prawny 1 1 

Pozostali pracownicy 38 35 

 Ośrodki Wsparcia 10 9,75 

 w tym: 

Dom Dziennego Pobytu 5 5 

Dom Samotnej Matki i 

Dziecka 
3 2,75 

Klub Złotego Wieku 2 2 

 

 

 

W Ośrodku największa liczba zatrudnionych pracowników posiada wykształcenie wyższe. 

Specjalizację w zawodzie pracownik socjalny I stopnia posiadało 10 pracowników 

socjalnych. Kadra kierownicza oraz 4 pracowników socjalnych miało ukończone studia 

podyplomowe. Pracownicy, ponadto podwyższali swe kwalifikacje poprzez udział w 

różnego rodzaju szkoleniach i kursach.  
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Tabele: Struktura wykształcenia 

 

Wykształcenie 
Liczba 

osób 

% w stosunku 

do ogółem 

zatrudnionych 

Wyższe 53 56 % 

Policealne 20 21 % 

Średnie 16 17 % 

Zawodowe 3 3 % 

Podstawowe 2 2 % 

 

Specjalizacja I stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny 

10 - 

Studia Podyplomowe 16 - 

Kursy i szkolenia 70 - 

 

   

   

888...   ŚŚŚWWWIIIAAADDDCCCZZZEEENNNIIIAAA   UUUDDDZZZIIIEEELLLOOONNNEEE   WWW   RRROOOKKKUUU   222000000777   

 

« ZADANIA WŁASNE GMINY 

 

 W 2007 roku na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 

wydatkowano środki w wys. 6 877.274 zł. Liczba osób, którym decyzją administracyjną 

przyznano świadczenie, w ramach zadań własnych, wyniosła 3924, natomiast liczba 

rodzin objętych pomocą w ramach w/w świadczeń wyniosła 3467 (6923 osoby w 

rodzinach). 

 W porównaniu z 2006 rokiem nastąpił wzrost (o 1,9 %) środków wydatkowanych 

na zadania własne.  

Liczba osób, które otrzymały świadczenia z zakresu zadań własnych spadła aż o 

782 osoby (19,9%). Wzrost wydatków na świadczenia z zakresu zadań własnych, przy 

jednoczesnym, znacznym spadku liczby osób, którym przyznano świadczenie skutkowało 

tym, że jego wysokość przyznana osobie lub rodzinie w 2007 roku była zdecydowanie 

wyższa niż w roku 2006. 

 Wśród zadań własnych największe środki wydatkowano na zasiłki okresowe - 2 

679.931 zł. (spadek w porównaniu z 2006 rokiem o - 5,6 % -151.083 zł.). Liczba osób, 

którym przyznano zasiłek okresowy wyniosła, 1266 co oznacza spadek w porównaniu z 

2006 r. aż o 27,1% (343 osoby). 
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 Głównym powodem tak wysokiego spadku liczby osób, które uzyskały prawo do 

zasiłku okresowego była istotna poprawa sytuacji na rynku pracy, co skutkowało 

wzrostem zatrudnienia wielu klientów Ośrodka. To także wynik coraz efektywniejszej i 

skuteczniejszej pracy socjalnej pracowników Ośrodka oraz prowadzenia działań 

wspierających i aktywizujących, które przyczyniły się do życiowego usamodzielnienia 

znacznej liczby osób korzystających z pomocy. 

  Podobnie jak w roku 2006 głównym powodem przyznania zasiłku okresowego 

nadal pozostawało: bezrobocie (76,5% wszystkich zasiłków okresowych), długotrwała 

choroba (16,5 %), niepełnosprawność (6,2 %). 

 Spadek liczby osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku okresowego 

przy jednoczesnym wzroście środków na wypłatę w/w świadczeń spowodował w 2007 

roku wzrost o 28,8 % średniej wysokości zasiłku okresowego. 

 Najliczniejszą grupę stanowią osoby, które w ramach zadań własnych uzyskały 

pomoc w formie zasiłku celowego. W porównaniu do roku ubiegłego tę formę pomocy 

uzyskało mniej osób (o 2,9%) natomiast o 15,4% wzrosła wysokość środków 

wydatkowanych na ten cel. Na tę formę pomocy w 2007 r. wydatkowano 2 402.270 zł. 

 Zasiłki celowe były przyznawane i wypłacane, przede wszystkim, na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, takich jak: zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, 

pokrywanie wydatków związanych z użytkowaniem mieszkania (czynsz, energia, gaz), 

wyposażenie dzieci do szkoły, pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci, zakup opału 

na zimę, zakup mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. 

 Bardzo ważną pozycję, wśród świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, 

zajmowała pomoc w formie posiłku. 

W porównaniu do roku ubiegłego, o 75 osób zmniejszyła się liczba tych, którym 

przyznano w/w świadczenie. Środki wydatkowane na realizację w/w pomocy w 2007 r. 

praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie, co świadczy o pewnej stabilizacji, 

jeśli chodzi o faktyczne zapotrzebowanie środowiska na tę formę świadczenia.  

Pomoc w formie posiłku otrzymało 1405 osób - z czego 992- dotyczyły posiłków 

dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Co czwarta decyzja, na podstawie 

której przyznano świadczenie w ramach zadań własnych, dotyczyła przyznania posiłku dla 

dziecka w szkole lub przedszkolu. 

W 2007 r. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (gospodarcze i 
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pielęgnacyjne) skorzystało 418 osób (w 2006 r. – 409 osób). Środki na realizację tych 

świadczeń w 2007r. wyniosły 658.428 zł. (w 2006r – 776.705 zł). 

 Różnica w wydatkach na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

wynika ze zmniejszenia środków finansowych na ten cel przy nie zmienionej liczbie osób 

korzystających (w 2007r. zrealizowano - 94.554 świadczeń w 2006r. – 102.026).  

 Należy podkreślić, że potrzeby w zakresie usług opiekuńczych będą w kolejnych 

latach wzrastać ze względu na starzenie się społeczeństwa i ograniczony dostęp do 

świadczeń zdrowotnych.  

 Inne zrealizowane świadczenia w ramach zadań własnych w 2007 r. to: sprawienie 

pogrzebu - 67 (w 2006 r. – 61); zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego – 11; 

zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych - 4.  

 Wśród niematerialnych form wsparcia udzielonych w 2007 r. ważną pozycję 

stanowi pomoc w formie: pracy socjalnej (4038 rodzin); poradnictwa specjalistycznego 

(prawnego, psychologicznego, rodzinnego, aktywizacji zawodowej, dla osób 

niepełnosprawnych) – 842 rodziny oraz interwencji kryzysowej (81 rodzin). 

 Wzrost w 2007 r. (w porównaniu z rokiem 2006 - 3949) liczby rodzin objętych 

pracą socjalną świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tą niepieniężną formę wsparcia, a 

zarazem o jej wzrastającym znaczeniu w systemie pomocy społecznej. 

 Katalog realizowanych świadczeń w ramach zadań własnych zawiera zarówno 

świadczenia pieniężne (głównie zasiłki okresowe i celowe), świadczenia niepieniężne 

(posiłek, usługi) oraz świadczenia niematerialne (praca socjalna, poradnictwo 

specjalistyczne). 

 W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił spadek liczby osób korzystających z 

pieniężnych form pomocy o 27,1 %. Dotyczy to przede wszystkim osób pobierających 

zasiłki okresowe. 

  W porównywanym okresie liczba zasiłków celowych zmniejszyła się w 2007 r. o 

2,9%. 

Wpływ na zmianę przedstawionych wskaźników mają: spadek bezrobocia 

spowodowany napływem unijnych środków przeznaczonych na przeciwdziałanie 

bezrobociu, zwiększona podaż ofert pracy w związku z emigracją do krajów Unii 

Europejskiej a także zmiany jakościowe w pracy pracowników socjalnych.  

Zwiększenie kwoty wydatków na zasiłki celowe w 2007 r. o 15,4% przy 
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jednoczesnym zmniejszeniu liczby osób korzystających pozwoliło na pełniejsze 

zaspokajane potrzeb osób uprawnionych. 

   

 

 

« ZADANIA ZLECONE GMINIE  
 

W 2007 roku na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Praga – Północ m.st. Warszawy przeznaczył środki finansowe w wysokości 3 834.979 zł.   

Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach w/w zadań wyniosła 1035 osób. 

W stosunku do roku 2006, przy nie zmienionej liczbie osób, na realizację zadań 

zleconych gminie przeznaczono kwotę zwiększoną o 158.294 zł, (4,3 %).  

Wśród zadań zleconych zdecydowaną większość środków finansowych 

wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych - 3 788.251 zł. dla 1030 osób. 

W porównaniu z 2006 rokiem liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie 

zasiłku stałego wzrosła o 14 osób (1,4 %), natomiast kwota przeznaczona na wypłatę tych 

świadczeń wzrosła o 139.850 zł, tj. 3,8 %. 

Stabilizacja w liczbie osób pobierających zasiłki stałe, a także w kwestii 

wydatkowania środków finansowych na realizację w/w świadczeń powinna ułatwić w 

przyszłości coraz dokładniejsze i bardziej przewidywalne planowanie tychże środków w 

poszczególnych okresach zadaniowych. 

W porównywanych okresach sprawozdawczych świadczenie w formie zasiłku 

stałego, w zdecydowanej większości, otrzymywały osoby samotnie gospodarujące (808 

osób, tj. 78,4 %) osobom pozostającym w rodzinie przyznano 222 świadczenia. 

W 2007 roku zmniejszeniu uległa wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie 

gospodarującej i wynosiła 368,70 zł. (w roku 2006 – 390,45 zł., a w przypadku osoby w 

rodzinie kwota ta wzrosła do 221,31 zł. (w roku 2006 – 209,74 zł).  

Zmiany w wysokości zasiłków przyznawanych w latach 2006 i 2007 spowodowane 

są m.in. zwiększeniem uprawnień do świadczeń z innych źródeł: dodatku 

mieszkaniowego, zasiłku pielęgnacyjnego, alimentów.  

Dla wielu świadczeniobiorców zasiłku stałego w/w świadczenie stanowi jedyne, 

niewielkie źródło dochodu (maksymalna wys. zasiłku stałego to 444 zł.), 

dlatego niejednokrotnie osoby te otrzymywały dodatkową pomoc w formie zasiłków 
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okresowych (rodziny) lub zasiłków celowych na zakup: lekarstw, żywności, odzieży, 

obuwia, opału na zimę czy uregulowanie opłat mieszkaniowych (czynsz, energia, gaz). To 

także niematerialne formy pomocy takie jak: praca socjalna, poradnictwo prawne, 

psychologiczne, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w uzyskaniu dodatkowych 

uprawnień i świadczeń, z uaktualnieniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 

Wymienione działania mają na celu uzyskanie przez osoby starsze lub 

niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, zdolności niezbędnych do uczestnictwa w życiu 

społecznym, wypełniania ról społecznych, rozwoju i wykorzystywania własnych 

uprawnień (np. prawa do własnej emerytury czy renty). Względna stabilizacja liczby osób 

korzystających z zasiłku stałego (w roku 2006 i 2007) będzie się utrzymywać również w 

kolejnym roku. 

Innym świadczeniem realizowanym przez OPS w 2007 roku, w ramach zadań 

zleconych gminie, były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Tą formą pomocy objętych było pięć osób rodzin) – o 3 więcej niż w roku 

2006. We wszystkich przypadkach w/w pomoc skierowana była do dzieci z autyzmem. W 

2007 roku zrealizowano łącznie 1961 godzin usług specjalistycznych (w 2006r. – 1000 

godz.) i pomoc ta, w opinii rodzin, stanowiła bardzo ważny element wsparcia. 

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 i była uzupełniana przez wolontariuszy Stowarzyszenia dla Osób z Autyzmem  

oraz Ośrodka dla dzieci z autyzmem SYNAPSIS. 

  W 2007 roku (podobnie jak w roku ubiegłym) nie było konieczności udzielenia 

pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną. 
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   999...   RRROOODDDZZZIIINNNYYY   OOOBBBJJJĘĘĘTTTEEE   PPPOOOMMMOOOCCCĄĄĄ   SSSPPPOOOŁŁŁEEECCCZZZNNNĄĄĄ   WWW      

DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCYYY   PPPRRRAAAGGGAAA   PPPÓÓÓŁŁŁNNNOOOCCC   
 

  

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ:  

 

 W 2007 roku z pomocy ogółem skorzystało 4038 rodzin, w których liczba osób 

wynosiła  8169. Wśród  rodzin tych  było: 

   1369 rodzin z dziećmi : 

          638 rodzin niepełnych : 

          428 rodzin emerytów i rencistów. 

 

Liczba rodzin prowadzących gospodarstwo domowe w tym: 

¤ jednoosobowe  - 2216 / 2216 osoby 

¤ dwuosobowe  - 704 / 1408 osoby w rodzinie 

¤ trzyosobowe  - 468/ 1404 osoby w rodzinie 

¤ czteroosobowe  - 373 / 1492 osoby w rodzinie 

¤ pięcioosobowe  -133 /665 osoby w rodzinie 

¤ sześcioosobowe i więcej-144 /984 osoby w rodzinie 

Liczba rodzin z dziećmi: 

¤ z jednym dzieckiem - 935  / 2229 osoby w rodzinie 

¤ z dwojgiem dzieci  - 241 / 815 osoby w rodzinie 

¤ z trójką dzieci   -105/ 470 osoby w rodzinie 

¤ z czwórką dzieci  - 53 / 282 osoby w rodzinie 

¤ z piątką dzieci   - 16 / 101 osoby w rodzinie 

¤ z szóstką dzieci  - 10 / 73 osoby w rodzinie 

¤ z siedmiorgiem i więcej- 9 / 78 osoby w rodzinie 

 

Liczba rodzin niepełnych: 

¤ z jednym dzieckiem  - 424 / 1000 osoby w rodzinie 

¤ z dwojgiem dzieci - 132 / 410 osoby w rodzinie 

¤ z trójką dzieci  - 57 / 234 osoby w rodzinie 

¤ z czwórką i więcej - 25 / 145 osoby w rodzinie 

 

Liczba rodzin emerytów i rencistów: 

¤ jednoosobowe  -  325 / 325 osób 

¤ dwuosobowe  - 63 / 126 osoby w rodzinie 

¤ trzyosobowe  - 23 / 69 osoby w rodzinie 

¤ czteroosobowe i więcej- 17 / 73 osoby w rodzinie 
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 W każdym typie rodzin nastąpił niewielki spadek korzystających z pomocy w 

stosunku do 2006 roku- istotnym powodem tego jest fakt, iż część osób podjęła 

intensywne działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji materialno – bytowej. A na 

terenie Dzielnicy rozpoczęto wdrażanie programów na rzecz osób potrzebujących. 

 

Powody przyznania pomocy: 

 W 2007 roku z pomocy społecznej powyższym rodzinom udzielono pomocy w 

szczególności z powodu: 

1. ubóstwa   - 2496 rodzin 

 

 

 Jest to najczęściej występująca przyczyna, która powoduje, że rodziny zwracają się 

o pomoc do Ośrodka pomocy społecznej. W roku 2007 nastąpiło jednak zmniejszenie o 

ok.20 % liczby rodzin korzystających z różnych form pomocy, co wiąże się z ogólnym 

spadkiem liczby osób, które korzystały w tym czasie, z różnych form pomocy.  

Nadal, jednym z głównych powodów korzystania z pomocy jest utrata pracy przez 

jednego z członków rodziny lub fakt samotnego wychowywania dzieci, kolejnym, 

utrzymującym się powodem są uzależnienia w rodzinie. 

 Ubożenie rodzin powoduje także występowanie innych dodatkowych dysfunkcji 

mających istotny wpływ na ich sytuację bytową. 

 

2. sieroctwa   - 6 rodzin 

3. bezdomności  - 46 rodzin  

 

 Skala zjawiska bezdomności zmniejsza się w porównaniu do roku 2006. 

Prawdopodobne przyczyny takiej sytuacji to: uczestnictwo w programach wychodzenia z 

bezdomności jako warunek przebywania w placówkach wsparcia grupy osób, 

zmniejszenie się skali bezrobocia w całej Polsce.  

 

4. potrzeby ochrony macierzyństwa -147 rodzin  

     w tym –  

♦ wielodzietności -  49 rodzin  
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Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w obu okresach sprawozdawczych utrzymuje się 

na względnie stałym poziomie. 

 

5. bezrobocia - 1275  rodzin  

 W porównaniu do roku 2006 (1617 rodzin) w sposób zauważalny zmniejszyła się 

liczba rodzin, które uzyskały pomoc z powodu bezrobocia. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że ta i tak duża liczba rodzin/osób to ci, którzy na obecnym rynku pracy mają 

mniejsze szanse z powodu: braku motywacji do podjęcia i utrzymania się w zatrudnieniu 

czy poziomu wykształcenia i braku jakichkolwiek kwalifikacji.  

 

6. niepełnosprawności - 1324 rodzin  

 W stosunku do roku 2006 (1460) zmieniła się liczba rodzin, które otrzymywały 

pomoc z powodu niepełnosprawności. Wśród przyczyn, takiej sytuacji należy wymienić: 

weryfikację orzeczeń stopnia niepełnosprawności jak również skuteczną pracę 

pracowników socjalnych zmierzającą do uzyskania przez w/w rodziny własnych 

świadczeń (np. renty). 

 

7. długotrwałej lub ciężkiej choroby - 554 rodzin  

 W roku 2007 o 192 osoby zmniejszyła się grupa odbiorców pomocy z powodu 

długotrwałej i ciężkiej choroby. Jedną z przyczyn jest m.in. uzyskanie przez te osoby 

orzeczenia stopnia niepełnosprawności (a w chwili jego uzyskania znajdują się oni w innej 

grupie świadczeniobiorców). Kolejną przyczyną jest zgon – w przypadkach osób ciężko 

chorych. 

 

8. bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gosp. domowego –753 rodzin          

      w  tym : 

♦ rodziny niepełne - 638 

♦ rodziny wielodzietne - 88 

 

 Problem rodzin niepełnych i wielodzietnych w dzielnicy to od wielu lat jeden z 

ważniejszych lokalnych problemów. Przejawia się on z jednej strony złą sytuacją 
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ekonomiczną tych rodzin z drugiej strony zaś, niezaradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. Rodziny praskie charakteryzują nieustabilizowane formalnie i 

społecznie związki (konkubinaty), rozpad pożycia małżeńskiego, częste zmiany 

partnerów, nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm społeczno- prawnych. 

 

9. przemocy w rodzinie - 23 

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 

skuteczniejszego działania i zapobiegania tego typu patologiom. Wzrasta, zatem 

wykrywalność przemocy domowej w dzielnicy jak również oferta pomocy rodzinom z 

tym problemem. Natomiast przyczyną zmniejszenia się liczby rodzin, które z w/w 

przyczyny otrzymywały pomoc jest niewątpliwie włączanie się innych instytucji i 

organizacji w pomoc ofiarom przemocy. Dzięki lepszemu nagłośnieniu problematyki 

przemocy w rodzinie, istnieje większa oferta dla rodzin i nie zawsze jedyną placówką, 

która takiej pomocy udziela jest Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

10. alkoholizmu - 384 

Dzięki szerokiej ofercie działań skierowanej do tej grupy odbiorców (m.in. w 

ramach Lokalnego Programu Profilaktyki uzależnień) zmniejszyła się grupa odbiorców 

pomocy z w/w przyczyny. Kolejną przyczyną zmniejszenia się tej grupy rodzin (458 w 

roku 2006) jest zobowiązanie jej do uczestniczenia w poprawie swojej sytuacji życiowej 

np. poprzez uczestniczenie w terapii czy grupach wsparcia.  

 

11. narkomanii - 21 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 37  

13.  zdarzenia losowego - 4 

W roku 2006 (28 rodzin) nastąpiły wydarzenia losowe m.in. związane z katastrofą 

budowlaną, pożarem, dlatego liczba osób, którym udzielono pomocy była znacznie 

wyższa niż w roku 2007. 

14. sytuacji kryzysowej - 81 
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  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 widoczna jest 

w naszej dzielnicy, której charakterystyczne cechy oraz niepokojące zjawiska to między 

innymi: 

¤ 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 specjalistyczne 

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. 
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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 2007 roku przyjęto 4491 wniosków. Skorzystało ze świadczeń rodzinnych: 

 2044 rodzin pobierających zasiłki rodzinne; 

 849 rodzin pobierających zasiłki pielęgnacyjne; 

 452 rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną 

 

Zaliczka alimentacyjna 

 Wniosek o zaliczkę alimentacyjną składa się u Komornika Sądowego 

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 2007r. wypłacono zaliczki 

alimentacyjne na kwotę 2.238.139,00 zł. Komornik wyegzekwował od dłużnika i 

przekazał na konto OPS kwotę 44 493,31 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, 
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wymagana dokumentacja jest niekompletna. Komornik nie zawsze informuje organ 

właściwy o przyczynach bezskutecznej egzekucji.  

 

Zadania Działu Świadczeń Rodzinnych 

 

Główne zadania pracowników to: 

 wydawanie wniosków; 

 udzielanie informacji 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; 

 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 w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 

karny; 

 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. 
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Zestawienie Świadczeń Rodzinnych za rok 2007 

 

 zasiłki rodzinne: 48 586 świadczeń na kwotę 2.928.808,00 zł; 

 dodatki do zasiłków rodzinnych: 

 z tytułu urodzenia dziecka: 293 świadczeń na kwotę 293.000,00 zł; 

 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego: 1 830 świadczeń na kwotę 720.515,00 zł; 

 z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: 63 

świadczeń na kwotę 25.200,00 zł; 

 z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 5 034 świadczeń na kwotę 

868.660,00 zł; 

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku 

życia: 595 świadczeń na kwotę 35.700,00 zł; 

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 

roku życia: 2126 świadczeń na kwotę 170.080,00 zł; 

 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 2 844 świadczeń na kwotę 284.400,00 

zł; 

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na 

pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła: 59 świadczeń na kwotę 5.310,00 zł; 

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na 

pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której 

znajduje się szkoła: 103 świadczeń na kwotę 5.150,00 zł; 

 z tytlu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 6855 świadczeń 

548.400,00 zł. 

 zasiłki pielęgnacyjne: 13 292 świadczeń na kwotę 2.033.667,00 zł; 

 świadczenia pielęgnacyjne: 1438 świadczeń na kwotę 601.692,00 zł; 

 składki na ubezp. emerytalne i rentowe: 1235 świadczeń na kwotę 160.016,00 zł; 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne: 717 świadczeń na kwotę 27.103,00 zł; 

 zaliczki alimentacyjne: 9 313 świadczeń na kwotę 2.328.139,00 zł; 
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 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 750 świadczeń na kwotę 

750.000,00 zł. 

Odzyskane świadczenia rodzinne (nienależnie pobrane) na kwotę: 34.319,00 zł. 

Odzyskana zaliczka alimentacyjna (nienależnie pobrana) na kwotę: 11.113,00 zł. 

 

Wykonanie w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia z ubezpieczenia społecznego – plan zakładał 13.436.533,00 zł. a 

wykonanie 12.108.621,47 zł., tj. 90%. 

Budżet wykorzystano w 90% ponieważ: 

1. mniej osób złożyło wnioski o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną niż 

zaplanowano 

2. W związku z wszczęciem postępowań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym 

część świadczeniobiorców pobierających zaliczkę alimentacyjną umorzyła postępowanie. 

3. zwiększył się dochód na osobę w rodzinie dlatego było więcej decyzji 

odmownych niż w poprzednim okresie zasiłkowym. 

4. zwiększenie dochodu na osobę w rodzinie miało wpływ na kwotę przyznanej 

zaliczki alimentacyjnej. Osoby pobierające zaliczkę w wysokości 300,00 zł. miesięcznie w 

okresie zasiłkowym 2007/2008 przyznano 170,00 zł. 

5. świadczeniobiorcy po przyznaniu świadczeń występowali o uchylenie decyzji w 

związku z wyjazdem za granicę 

6. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania podjęły pracę. 

   

   

   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 
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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 i przemocy 

 1 starszy specjalista ds. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

 1 starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych 

 Kierownik  

 

Wszyscy specjaliści zatrudnieni w tym Dziale 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 2007 w ramach pracy Działu Pomocy Specjalistycznej pomocą i 

poradnictwem psychologicznym objęte zostały 282 rodziny w tym 433 osoby. Udzielono 

673 konsultacji w Ośrodku i przeprowadzono 277 wizyt w środowisku. 

   

Rodzaje udzielonej pomocy: 

1. Pomoc osobom z problemem alkoholowym (diagnoza uzależnienia, motywowanie do 

podjęcia terapii, monitorowanie przebiegu leczenia) - 152 osoby. 

 

 Mimo iż w 2007r. nieznacznie spadła liczba osób z problemem alkoholowym 

(188 osób w 2006r.), to podobnie jak w roku 2006 stanowiły one najliczniejszą grupę 

klientów kierowanych do psychologa (35 %).  

Podobnie jak w roku 2006, wśród tej grupy osób przeważali 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.  
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 W 2007 r. podobnie jak w roku ubiegłym niewiele osób kierowanych na leczenie 

odwykowe kończyło cały cykl terapii i utrzymywało abstynencję dłużej niż 1 rok. 

Nadal większość z nich po krótkim okresie terapii przerywa abstynencję.  

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 m.in. w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień.  

W roku 2007 utrzymywała się również tendencja wzrostu liczby kobiet 

uzależnionych od alkoholu, kierowanych na leczenie odwykowe.  

 

2. Pomoc psychologiczna udzielona rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy i/lub przemoc - 74 osoby 

 Na tym samym poziomie utrzymuje się liczba osób kierowanych do psychologa 

z powodu alkoholizmu i/lub przemocy w rodzinie i podobnie jak w roku 2006 były to 

najczęściej kobiety. Alkoholizm i/lub przemoc w ich rodzinach trwa od wielu lat, 

czasem od kilku pokoleń i nadal niezwykle rzadko zgłaszają się one samodzielnie po 

pomoc, dlatego są kierowane przez pracowników socjalnych.  

 Podobnie jak w 2006 r., oprócz wsparcia psychologicznego, Ośrodek Pomocy 

Społecznej oferował tym osobom: możliwość udziału w grupie wsparcia, podjęcia 

terapii dla osób współ uzależnionych i ofiar przemocy oraz poradnictwo prawne, a w 

przypadku nasilonej przemocy i zagrożenia - pobyt w Ośrodku Wsparcia - Domu 

Samotnej Matki i Dziecka.  

  Zdajemy sobie sprawę, że rok to zbyt krótki okres czasu aby nastąpiły istotne 

zmiany w mentalności osób, które wiele lat pozostawały w związku z osobami 

uzależnionymi bądź same są uzależnione, dlatego też nadal, mimo coraz bardziej 

dostępnej oferty pomocy, niechętnie korzystają z terapii lub innych form pomocy 

psychologicznej. Decyzję o chęci zmiany swojej sytuacji często poprzedza długotrwała 

praca z nimi bądź sytuacja, kiedy przemoc się nasila, lub pojawiają problemy z 

dziećmi. 
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Niezbyt często kobiety te decydują się także na to, by ich dzieci korzystały z 

pomocy psychologicznej. Sytuacja ta koncentruje naszą uwagę na sposobach docierania 

i motywowania w/w osób do zmiany swojej sytuacji życiowej.  

   

3. Pomoc osobom eksperymentującym lub uzależnionym od narkotyków oraz ich 

rodzinom – 8 osób 

 Osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny stanowiły, podobnie jak w 2006 

r., niewielką liczbę (2 %) osób zgłaszających się do psychologa. W porównaniu do roku 

ubiegłego ich liczba zmniejszyła się o ponad połowę. Nie znaczy to, że problem ten nie 

występuje w dzielnicy Praga Północ.  

W 2007 r. z pomocy specjalistycznej (podobnie jak w roku 2006) korzystały, 

przede wszystkim osoby młode, które zgłaszały się w trakcie lub po odbytej terapii 

odwykowej.  

 

4. Pomoc psychologiczna osobom bezrobotnym, przewlekle chorym lub znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej - 42 osób 

W 2007 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba osób kierowanych do uzyskania 

pomocy w ramach poradnictwa specjalistycznego. Nadal najliczniejszą grupę stanowiły 

kobiety w depresji, osoby starsze po stracie bliskich, osoby, które straciły pracę oraz 

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

uzyskiwały pomoc w formie indywidualnych spotkań a w przypadkach szczególnie 

trudnych i skomplikowanych były kierowane do specjalistycznych placówek (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) - 29 osób  

 W porównaniu do 2006 r. (44 osoby) znacznie zmniejszyła się liczba osób, gdzie 

niezbędna była interwencja i pomoc psychologa. W przypadku osób psychicznie 

chorych o pomoc proszą raczej członkowie ich rodzin, osoby z otoczenia lub 

pracownicy socjalni. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której stan zdrowia 
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podopiecznych pogarsza się i należy zdiagnozować, czy osoby te wymagają leczenia 

szpitalnego lub umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Wśród tej grupy 

niepełnosprawnych, najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku średnim lub 

starszym, które chorują od wielu lat.  

 

6. Pozostałe -128 osób 

W 2007 roku specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej uczestniczyli także w 

wywiadach interwencyjnych przeprowadzanych przez pracownika socjalnego na 

wniosek Policji, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 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 porównaniu do 2006r. (36 osób) w sposób znaczący wzrosła liczba 

osób, które uzyskały pomoc, wsparcie, poradę lub w sprawach, których niezbędna była 

interwencja specjalisty. 

 

W 2007 roku w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej świadczono także 

poradnictwo zawodowe i pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej. 

 

Sytuacja na rynku pracy w roku 2007 r. odzwierciedla spadek bezrobocia, który 

został zapoczątkowany w połowie 2005 roku. Pośrednio sytuacja ta wpłynęła zarówno 

na liczbę klientów zgłaszających się po pomoc specjalistyczną jak i jakość pracy 

świadczonej na rzecz osób oczekujących wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.  

 Istotnym czynnikiem, który miał wpływ na te relacje jest emigracja do państw Unii 

Europejskiej, (które otworzyły swój rynek pracy dla nowych jej członków). Z możliwości 

otrzymania lepiej wynagradzanej pracy skorzystało, między innymi, wielu Polaków 

posiadających przygotowanie w zawodach, których brak odczuwany jest niestety obecnie 

na naszym rynku pracy.  

 Powstały aktualnie problem ,,braku rąk do pracy,, - w wielu ważnych sektorach 

gospodarki, zwłaszcza w branży budowlanej, motoryzacyjnej i produkcji przemysłowej 

jest konsekwencją braku racjonalnej polityki zatrudnienia we wczesnym okresie przemian 

ustrojowych. Skutkowało to lawinowym wzrostem bezrobocia i wykluczeniem 
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społecznym zwłaszcza w grupie osób najsłabszych, szukających wsparcia w Ośrodku 

Pomocy Społecznej. Należy zaznaczyć, że zaistniała sytuacja była jednocześnie okazją, do 

korzystania ze środków pomocy społecznej przez osoby traktujące tę pomoc jako 

uzupełnienie swoich dochodów, uzyskiwanych z pracy poza rejestracją, czyli w tzw. 

szarej strefie. Znaczny przez to wzrost liczby klientów korzystających z pomocy Ośrodka 

jest szczególnie zauważalny w latach 2000 - 2005 (patrz zestawienie). Ze względu na tę 

liczbę klientów oraz z przyczyn kadrowych, jakość pomocy osobom wymagającym 

bezwzględnie wszechstronnego wsparcia nie mogła być taka, jakiej oczekiwali. 

  Dokonywał się wyraźny podział osób- na gotowe do współpracy w szukaniu 

zatrudnienia i na zachowujące pozory, że współpracują. Należy przy tym dodać, że 

pracodawcy mając do wyboru rzesze młodych, wykwalifikowanych pracowników z całej 

Polski nie byli zainteresowani zatrudnianiem klientów Ośrodka, nie posiadających ani 

stosownego przygotowania zawodowego ani też motywacji do podjęcia zatrudnienia 

  Nie był to też wystarczający powód, by zwolnić niektórych klientów z obowiązku 

wykazania aktywności w szukaniu zatrudnienia. 

Dlatego też w tym czasie, łączna liczba klientów i udzielonych im konsultacji była 

odwrotnie proporcjonalna do liczby zakładanych rezultatów realizowanej aktywizacji 

zawodowej.  

Omawianą sytuację ilustruje przedstawione zestawienie:  

 

Ilość konsultacji udzielonych w latach 2001-2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ilość konsultacji 1152 3121 6038 12268 16540 5275 1758 517 

 

Analiza obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce, pozwala zauważyć, że w ciągu 

dwóch lat nastąpiło radykalne odwrócenie relacji odnośnie podaży ofert pracy, z korzyścią 

dla osób bezrobotnych, które w latach 2000-2005 praktycznie były pozbawione szans na 

zatrudnienie. 

Programy finansowane ze środków EFS na rzecz osób wykluczonych społecznie, 

realizowane przez różne instytucje i organizacje wydajnie temu celowi służą. 

Nastąpiły znaczące zmiany jakościowe w udzielanym wsparciu klientom OPS, 
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którzy wyrażają gotowość do współpracy w szukaniu zatrudnienia. W chwili obecnej z 

większą uwagą można monitorować działania osób zdolnych do podjęcia pracy, które 

ewidentnie się od tego obowiązku uchylają. 

 Relatywnie do lat ubiegłych, zwiększona podaż ofert pracy pozbawia tych 

klientów możliwości usprawiedliwiania swojej biernej postawy wobec konieczności 

znalezienia zatrudnienia. Alternatywą dla nich jest równocześnie propozycja udziału w 

warsztatach aktywizacji zawodowej, w szkoleniach i programach mających na celu 

zdobycie nowych umiejętności zawodowych, a także zmianę lub podwyższenie 

kwalifikacji już posiadanych. Odmowa traktowana jest jako rezygnacja z pomocy 

udzielanej przez pomoc społeczną.  

Czas, jaki obecnie specjalista Działu może poświęcić dla aktywnie 

współpracujących przynosi wymierne efekty.  

W 2007 roku udzielonych zostało 517 konsultacji 204 osobom, z czego 82 to 

klienci zarejestrowani po raz pierwszy. Zostało wskazanych 114 miejsc zatrudnienia, z 

czego 98 osób podjęło pracę, w tym 15 osób niepełnosprawnych. 

  

Z konsultacji w sprawach zatrudnienia korzystają również osoby, które nie są 

klientami Ośrodka, aktywnie poszukujące pracy. 

Osoby zgłaszające się do specjalisty ds. bezrobocia otrzymują wyczerpujące informacje: o 

możliwościach bezpłatnego kontynuowania nauki w ponad gimnazjalnych szkołach 

zaocznych i wieczorowych, o kursach i szkoleniach zawodowych organizowanych przez 

instytucje i organizacje pozarządowe w ramach programów strukturalnych finansowanych 

ze środków EFS. W ramach poradnictwa specjalistycznego realizowane są: pomoc w 

przygotowaniu klientowi dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

indywidualne porady związane z wyborem miejsca  

i rodzaju zatrudnienia.  

Problemem wymagającym rozwiązań pozostaje sytuacja osób, które utraciły prawo 

do świadczeń rentowych lub ich wnioski o przyznanie tych świadczeń zostały odrzucone 

przez komisję d/s orzecznictwa, 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. 

Do rozwiązania pozostaje także problem osób trwale bezrobotnych, które z różnych 
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przyczyn (ze względu na stan zdrowia, z problem alkoholowym, z orzeczonym wyrokiem sądowym, 

samotni rodzice małych dzieci, z problemem przemocy) mają trudności z odnalezieniem się na 

rynku pracy. Praca zespołowa działu pomocy specjalistycznej sukcesywnie te problemy 

rozwiązuje. Wsparciem dla tych działań jest wszechstronna współpraca z działającymi na 

terenie dzielnicy organizacjami pozarządowymi i Urzędem Pracy. 

W roku 2007 r zostały zapoczątkowane prace przygotowujące do 

wielokierunkowego wsparcia, skierowanego do młodych osób opuszczających zakłady 

karne. 

 

W 2007 roku w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej świadczono także pomoc 

w zakresie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych 

Formy pomocy udzielone w ramach poradnictwa specjalistycznego osobom 

niepełnosprawnym: 

- poradnictwo specjalistyczne udzielone rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym. – 11 

osób. W porównaniu do roku 2006 ( 12 osób) nie uległa zmianie liczba osób, którym 

udzielono pomocy w w/w zakresie. W przypadku 7 rodzin udzielono pomocy w uzyskaniu 

dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla matki z dzieckiem. W przypadku 2 rodzin, 

pomoc ta dotyczyła pozyskania wolontariusza do pomocy w prowadzeniu zajęć 

rehabilitacyjnych z dzieckiem w domu i przedszkolu. Były to te same rodziny, którym 

udzielono pomocy w roku ubiegłym. 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.  

- poradnictwo specjalistyczne udzielone osobom niepełnosprawnym. – 8 osób. 

Większość spraw dotyczyła pomocy ułatwiającej funkcjonowanie w środowisku 

lokalnym.  

- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w innych instytucjach, placówkach, 

organizacjach pozarządowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania w likwidacji barier 

architektonicznych – 14 osób.  

W porównaniu do roku 2006 (4 osoby) zmniejszyła się liczba osób, którym 

umożliwiono uzyskanie pomocy w likwidacji barier architektonicznych (2 osoby). Jest to 



 42 

duży problem dla znacznej liczby osób niepełnosprawnych, którzy mają ograniczone 

możliwości uzyskanie takiej pomocy ze względów finansowych (muszą partycypować w 

ok. 20% kosztów likwidacji barier) czy architektonicznych (wiele budynków w Dzielnicy 

to obiekty wpisane do rejestru zabytków lub oczekujące do wpisu na tę listę i z tego 

względu wiele prac związanych m.in. z likwidacją barier wymaga zgody konserwatora, co 

znacznie wydłuża procedurę).  

Pozostałe osoby, które zostały zgłoszone, lub zgłosiły się do specjalisty uzyskały 

pełną informację zarówno o przysługujących im uprawnieniach jak i instytucjach i 

organizacjach, w których mogą otrzymać stosowną pomoc. 

 - pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózki inwalidzkie) i bezpłatne ich 

przekazywanie potrzebującym oraz wyjaśnianie procedury uzyskania oprzyrządowania - 

18 osób.  

 W roku 2007 (12 osób w 2006 r.) wzrosła liczba osób, które uzyskały w/w pomoc.  

W ciągu roku pozyskano sprzęt rehabilitacyjny, który został przekazany 4 osobom. 

Pozostałe osoby otrzymały wszystkie informacje dotyczące uzyskania oprzyrządowania w 

ramach NFZ.  

- współpraca z PFRON np. w zakresie uzyskiwania dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych – 6 osób.  

 Specjalista Działu Pomocy Specjalistycznej uczestniczył w prowadzeniu razem z 

pracownikiem socjalnym, trudniejszych przypadków spraw związanych bezpośrednio z 

niepełnosprawnością osób lub rodzin, w których ten problem występował (np. interwencja 

i wyjaśnianie sprawy związanej z odmową przyjęcia 2 mieszkańców dzielnicy do Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego.). – 12 osób.  

- przeprowadzono badania ankietowe obejmujące wszystkich niepełnosprawnych 

klientów korzystających z różnych form pomocy Ośrodka. 

- zebrano materiały do opracowania informatora lokalnego dla osób 

niepełnosprawnych . 

 W roku 2007, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Dział 

Pomocy Specjalistycznej był współorganizatorem imprezy Gwiazdkowej z udziałem 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  
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 Kolejna impreza Gwiazdkowa została zorganizowana we współpracy z 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Uczestniczyło w niej ponad 100 dzieci, w tym 30-cioro 

niepełnosprawnych, wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieci brały 

udział w różnych konkursach, zabawie i spotkaniu z Mikołajem. 

Praca z dzieckiem i rodziną oraz związana z problematyką przemocy realizowana w 

ramach poradnictwa specjalistycznego na rzecz rodzin. 

 

 W ramach w/w działań pomocą Działu Pomocy Specjalistycznej świadczoną przez 

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

 W ramach poradnictwa i prowadzenia spraw związanych z występowaniem 

przemocy, 15 osobom udzielono konsultacji, porad. Liczba osób, które w takich 

przypadkach były kierowane do specjalisty nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego. 

Podobnie jak w roku 2007 prowadzenie konkretnych przypadków wymagało ścisłej 

współpracy z Policją, realizatorami grupy wsparcia dla ofiar przemocy, stałej współpracy 

z Punktem Informacyjno- Konsultacyjnym, instytucjami i organizacjami, które w danym 

przypadku mogły udzielić właściwej pomocy oraz radcą prawnym. We wszystkich 

zgłoszonych przypadkach doświadczającymi przemocy fizycznej lub psychicznej były 

kobiety.    

W porównaniu do roku 2006, nie uległa również zmianie liczba dzieci (12 osób), 

które zostały objęte szczególną obserwacją z powodu podejrzenia maltretowania i 

stosowania przemocy.  

 Kolejnym działaniem realizowanym w ramach poradnictwa rodzinnego była 

wielokierunkowa pomocy dziecku i rodzinie. W ramach tej pomocy utrzymywano stały 

kontakt z: pedagogami szkolnymi (71 osób) (w zakresie kierowania dzieci na zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia psychologiczne), kuratorami V Wydziału Sadu Rodzinnego i 

Nieletnich - 48 osób (przygotowywania i kierowania wniosków o nadzór kuratora, 

umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych a także dalszego monitorowania spraw), Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną (podjęcie obowiązku szkolnego w ramach nauczania indywidualnego, 

diagnozy dzieci (nadpobudliwość) i opinii w sprawach umieszczenia zdiagnozowanego 

dziecka w placówce szkolno-wychowawczej (7 przypadków), organizacjami 

pozarządowymi - 40 osób (m.in. Stowarzyszenie: „Karan”, GPiAS, Stowarzyszenie dla 
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Rodzin)i instytucjami (OHP, ZOW im. Dziadka Lisieckiego, Poradnią PUNKT) – 23 

osoby jak również z Wydziałem ds. Nieletnich Komendy Policji a także dzielnicowymi- w 

sprawach interwencji lub monitoringu (12 osób).  

Przy planowaniu pomocy rodzinom, które korzystały z poradnictwa utrzymywano 

stały kontakt z Działem Świadczeń Rodzinnych. Przeprowadzono 62 interwencji w 

środowisku, razem z pracownikiem socjalnym. 

W realizacji zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznego poradnictwa na 

rzecz rodzin, w porównaniu do roku 2006 nie odnotowano znacznej różnicy ani w liczbie 

osób, do których skierowana była pomoc ani też w charakterze podjętych działań. Wynika 

to z faktu, że pomoc specjalistyczna jest kierowana, przede wszystkim, do tych osób, u 

których sytuacja rodzinna jest trudna, skomplikowana i wymaga działań długofalowych. 

Niezmiernie istotnym działaniem specjalisty ds. rodzin jest stałe monitorowanie 

spraw osób przebywających w Ośrodku Wsparcia – Domu Samotnej Matki i Dziecka wraz 

z udzielaniem im wielokierunkowego wsparcia, zarówno przy załatwianiu spraw 

urzędowych jak i związanych z wychowaniem dzieci. W roku 2007 monitorowano sprawy 

9 rodzin (30 osób) przebywających w placówce, a sprawy 5 z nich wymagały 

zaangażowania całego zespołu. 

W sprawach 7 rodzin problemowych powołano zespół interdyscyplinarny, który w 

2007 roku je wspomagał. 

W ramach specjalistycznej pomocy realizowanej w roku sprawozdawczym 

podejmowano interwencje zmierzające do: umieszczenia dzieci w szpitalach (4osoby), 

umieszczenia dziecka w przedszkolu lub żłobku (7 osób). 

  

Specjalista ds. rodzin uczestniczył w realizacji projektów Działu Pomocy Specjalistycznej 

a w przypadku 2 z nich był koordynatorem. 

Projekt: Forum Praskich Organizacji Pozarządowych i instytucji działających na rzecz 

dzieci i młodzieży - kontynuacja. 

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje i instytucje zajmujące się w 

dzielnicy w/w problematyką. 

 Organizowanie i koordynacja cyklicznych – miesięcznych spotkań Forum Praskich 

Organizacji Pozarządowych w ramach działania - aktywizacja środowiska 



 45 

lokalnego. 

 Określenie potrzeb oraz tworzenie wspólnych działań do realizacji w roku 2007, w 

ramach Forum.  

 

1. Miejsce realizacji Forum 

 

Dzielnica Praga Północ ze względu na specyficzną strukturę społeczną i niekorzystną 

sytuację ekonomiczną wielu mieszkańców ma do rozwiązania szereg problemów 

społecznych. Wynikają one z wieloletnich zaniedbań urbanistycznych, społecznych jak i 

uwarunkowań historycznych (m.in. to na tereny obecnej Pragi przez lata przesiedlano 

ludzi ze środowisk marginalizowanych z całej Warszawy).Powstały rejony budzące 

powszechne obawy, strach, kojarzone z zagrożeniem i przestępczością takie jak: ul. 

Brzeska, Szmulki czy osławiony Trójkąt Bermudzki (Stalowa, Wileńska, Szwedzka). 

Biedna, zaniedbana i nie doinwestowana Praga, odizolowana mostem od centrum Stolicy, 

przez lata utrwalała postawy części jej mieszkańców uznawane dziś jako 

charakterystyczne dla osób wykluczonych społecznie- brak motywacji do podejmowania 

działań zmierzających w kierunku poprawy własnego życia, których skutkiem są: niski 

poziom wykształcenia, niski status materialny a także uzależnienia.  

2. Problemy społeczne a Forum Praskie 

 

W dzielnicy Praga Północ jednym z istotniejszych problemów społecznych są 

uzależnienia. Generują one wiele innych problemów takich jak: dziedziczenie biedy, 

powielanie przez dzieci negatywnych zachowań rodziców, brak pozytywnych wzorców. 

Uzależnienia często prowadzą też do rozbicia rodzin. Jest wiele rodzin niepełnych, przede 

wszystkim, matek samotnie wychowujących dzieci. Około 30 % wszystkich dysfunkcji 

odnotowywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej bezpośrednio lub pośrednio 

związanych jest właśnie z uzależnieniami.  

Jest również wiele rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują zjawiska 

patologiczne takie jak: nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm społeczno- 

prawnych. Negatywne skutki tych zjawisk najboleśniej dotykają dzieci, które nie znajdują 

inspiracji do nauki w domu rodzinnym. Młodzież rozpoczyna dorosłe życie bez 
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odpowiedniego przygotowania, bez wykształcenia, bez zawodu. Bardzo wielu młodych 

ludzi nie ma wystarczających kwalifikacji, aby znaleźć pracę. Dlatego też koniecznym 

stało się utworzenie systemu pomocy o szerokim spektrum usług i elastycznym sposobie 

ich realizacji oraz sprawne i skoordynowane działanie na rzecz tej grupy odbiorców.  

 

3. Dlaczego powstało Forum? 

 

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy 

Społecznej współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z terenu 

Pragi Północ. Ponieważ nie od początku istniał właściwy system przepływu informacji na 

temat działań podejmowanych przez różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, 

zdarzało się, że o ciekawych projektach dowiadywaliśmy się z opóźnieniem, niekiedy po 

ich zakończeniu. Sytuacja ta dotyczyła zarówno działań Ośrodka jak i innych lokalnych 

podmiotów. Brak przepływu informacji powodował, iż organizacje czy instytucje  

realizowały podobne programy nic o sobie nie wiedząc.  

Dlatego też w celu zwiększenie efektywności i jakości społecznego oddziaływania a 

jednocześnie odpowiadając na potrzeby środowiska lokalnego utworzono Koalicję 

organizacji pozarządowych i instytucji - forum dla wspólnego działania na rzecz dzieci i 

młodzieży.  

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ zawiązano ją w 

maju 2002 r i na życzenie instytucji i organizacji wchodzących w jej skład, Ośrodek 

przyjął funkcję koordynatora.  

W kwietniu 2004 roku Koalicja przyjęła nazwę Forum Praskich Organizacji 

Pozarządowych dla Dzieci i Młodzieży. Tworzy ją czternaście prężnie działających 

instytucji publicznych i organizacji pozarządowych (w tym świetlic środowiskowych i  

socjoterapeutycznych), które prowadzą działalność z zakresu m.in.: profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, pomocy psychologicznej, 

socjoterapii, terapii, rozwiązywania problemów wiążących się ze stosowaniem substancji 

psychoaktywnych, edukacji, animacji kulturalnej i sportowej, organizacji czasu wolnego, 

doradztwa zawodowego, bezpieczeństwa. 
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4. Cele Forum 

 

Podstawowe cele, jakie wyznaczyli sobie członkowie Forum to: -podnoszenie jakości 

współpracy pomiędzy zrzeszonymi partnerami (a także partnerami zewnętrznymi),- 

tworzenie możliwości stałego dostępu do informacji - udział różnych podmiotów w 

planowaniu zadań wynikających z realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień,- poszerzanie kręgu odbiorców poprzez włączanie się podmiotów 

działających na terenie całej dzielnicy w realizację projektów oraz upowszechnianie 

informacji o ich realizowaniu wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,- poszerzanie 

wiedzy merytorycznej, - wzajemne wspieranie się oraz szukanie nowych rozwiązań i 

metod pracy (m. in. poprzez: organizowanie wyjazdów seminaryjno- szkoleniowych),- 

definiowanie problemów dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i podejmowanie działań w 

celu ich rozwiązywania, - analiza skuteczności realizowanych programów i ich 

weryfikacja,- dbałość o poprawianie wizerunku Pragi, - aktywizacja środowiska 

praskiego m.in. poprzez organizowanie kampanii i festynów, - pozyskiwanie funduszy na 

realizację wspólnych projektów. 

 

5. Zasady funkcjonowania Forum 

 

Spotkania członków Forum odbywają się raz w miesiącu od 2004 roku. Przyjęła się 

zasada, że gdy do Forum dołącza jakiś nowy partner to organizuje spotkanie w swojej 

siedzibie. Oprócz wzajemnego poznania się jest to też forma bezpośredniego poznawania 

zasobów organizacji. W trakcie tych spotkań Forum ważny jest ich otwarty i 

niesformalizowany charakter. Forum daje możliwość bezpośredniego (face to face) 

spotykania się przedstawicieli różnych organizacji, integracji różnych środowisk 

działających na rzecz rozwiązywania problemów rodzin, dzieci i młodzieży.  

Kolejną zasadą funkcjonowania Forum jest dobrowolny udział. Członek Forum może: 

- uczestniczyć: we wszystkich organizowanych spotkaniach bądź tylko wtedy, gdy chce 

przedstawić swój pomysł czy realizowany program i szuka wsparcia. Może się wycofać w 

dowolnym momencie a także w dowolnym momencie wrócić. Forum nie jest 

sformalizowaną instytucją a członkostwo i uczestnictwo we wspólnie realizowanych 

projektach w żaden sposób nie narusza swobód czy możliwości prowadzenia i 



 48 

promowania własnych działań partnerów. Uczestnictwo w działaniach realizowanych 

wspólnie nie promuje ani jednostek ani poszczególnych podmiotów- promuje Forum.  

  

6. Współpraca i promocja 

 

Jedną z niezaprzeczalnych zalet Praskiego Forum jest to, iż tworzą je organizacje 

prowadzące zróżnicowaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Nie powielają się w 

działaniach lecz starają się uzupełniać a nawet realizować wspólne projekty.  

Kolejny rok działalności (2007) Forum to m.in. wspólna organizacja lub udział: w 

konferencjach, festynach i lokalnych kampaniach, organizacja szkoleń problemowych. To 

opracowanie, zdobywanie środków i realizacja projektów partnerskich (np. projektu 

„Klub Gimnazjalisty”).  

To również stałe monitorowanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz szukanie 

możliwości ich zaspokajania. I to co w działaniach Forum bardzo istotne: dobry i szybki 

przepływ informacji i aktywizacja społeczności lokalnej.  

Pracę w ramach Forum kontynuowano przez cały 2007rok.  

 

Projekt: Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. 

Realizator: Dział Pomocy Specjalistycznej OPS. 

 

 

Problematyka rodzin zastępczych. 

 

Od 1999 roku trwa reformowanie systemu opieki nad dziećmi, który polega na 

organizowaniu zastępczych form pomocy dziecku i rodzinie. Efekty tych działań są 

uzależnione zarówno od kreatywności organizatorów (instytucji samorządowych i 

pozarządowych) jak i poszczególnych osób i rodzin. Rodzinną opiekę zastępczą może 

sprawować zarówno osoba fizyczna jak i rodzina, która do pełnienia tej funkcji została 

odpowiednio przygotowana i posiada adekwatne zaświadczenie o uzyskaniu kompetencji 

w tym zakresie (warunek ten nie dotyczy rodzin spokrewnionych).  

Rodzina zastępcza jest formą ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej 

rodziców biologicznych dziecka, w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a inne 

środki pomocy dziecku i jego rodzinie są nieskuteczne. Wśród przyczyn takiej sytuacji 

można wymienić m.in.: niewydolność wychowawczą, niezaradność życiową, patologię 
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społeczną (alkoholizm, prostytucja, narkomania, rażące zaniedbywanie dziecka). Rodzina 

zastępcza to jedna z form pomocy zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jej celem jest 

wzmacnianie rodzin naturalnych tak, aby po zaistniałym kryzysie mogły wrócić do 

pełnienia swoich właściwych ról, – aby dziecko mogło do nich wrócić. W rodzinie 

zastępczej przebiega proces pracy wychowawczej, w którym oprócz opiekunów 

zastępczych uczestniczą: pracownicy socjalni, pracownicy sądów, lekarze, doradcy, 

terapeuci i rodzice biologiczni. Jej utworzenie nie powoduje więzi rodzinno-prawnej 

pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie a rodzina 

zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi. 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić w trybie: 

- administracyjnym – w przypadkach pilnych, za zgodą rodziców, na podst. umowy 

powierzenia zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą (właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania tej rodziny). O tym fakcie starosta winien niezwłocznie 

powiadomić sąd. 

- sądowym – podstawę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej stanowi orzeczenie 

wydane przez sąd opiekuńczy. 

Prowadzenie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy (finansowej i doradczej) jest 

zadaniem własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

Typy rodzin zstępczych: 

- rodzina zastępcza spokrewniona, 

- rodzina zastępcza nie spokrewniona, 

- rodzina zastępcza zawodowa, nie spokrewniona z dzieckiem (w tym. wielodzietne, 

specjalistyczne, o charakterze pogotowia opiekuńczego). 

Rodzina zastępcza wypełnia swoją funkcję do momentu powrotu dziecka do rodziny 

naturalne, najdłużej do ukończenia przez dziecko 18 r. życia. 

Z funkcji rodziny zastępczej można zrezygnować (za wiedzą sądu) w sytuacji, kiedy 

nie jest ona w stanie podołać przyjętym na siebie zadaniom. Dlatego tak ważne jest 

tworzenie systemu wsparcia, aby rodziny zastępcze mogły korzystać zarówno z już 

działających usług i specjalistycznej pomocy jak i umożliwiać spotkania w gronie innych 

rodzin, które pozwolą na wspólne rozwiązywanie i przezwyciężanie zaistniałych 

problemów. 
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Rodziny zastępcze w dzielnicy – budowanie systemu wsparcia. 

W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2007 zarejestrowanych było140  

rodzin zastępczych działających w naszej dzielnicy. Są to rodziny częściowo znane 

pracownikom socjalnym naszego Ośrodka, ponieważ to właśnie oni przeprowadzali 

wywiady środowiskowe w niektórych rodzinach, przed ich ustanowieniem.  

To dość liczna grupa osób, które, mimo iż w większości nie korzystają z pomocy 

materialnej Ośrodka z pewnością potrzebują wsparcia i specjalistycznej pomocy. To 

jednocześnie ok. 200 dzieci, które znajdują się pod taką opieką, a doliczając biologiczne 

dzieci rodzin zastępczych można uznać, że jest to grupa ponad 300 osób. 

Ogólnie wiadomo, że wychowanie własnego dziecka to duża odpowiedzialność, jak 

zatem jest ona ogromna w przypadku dziecka innych osób. Choć w większości tych rodzin 

istnieje pewne pokrewieństwo (większość praskich rodzin zastępczych to rodziny 

spokrewnione) to jednak istnieją także obawy, występują trudności i zagrożenia. 

Program Wsparcia dla Rodzin Zastępczych rozpoczęliśmy od ustalenia: konkretnej 

listy rodzin zastępczych, spotkania z przedstawicielami WCPR a następnie przygotowania 

listu skierowanego do wszystkich zainteresowanych oraz ankiety, – która stała się 

narzędziem pomocnym przy ustaleniu późniejszego harmonogramu działań.  

Rozmowy, przygotowanie programu, narzędzi oraz spotkania z przedstawicielami 

WCPR odbyły się już w czerwcu 2007 r.  

W pierwszym spotkaniu organizacyjnym wzięło udział 16 przedstawicieli rodzin 

zastępczych. W spotkaniu wzięło udział także 5 dzieci, przedstawiciele WCPR, 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i 3 pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej. 

Przybyłe osoby poproszono o wypełnienie przygotowanych wcześniej ankiet. 

Analiza materiału zawartego w ankietach oraz rozmowy prowadzone podczas 

spotkania pozwoliły na: 

- potwierdzenie przydatności proponowanych spotkań i chęci uczestniczenia w 

spotkaniach grupy wsparcia, 

- określenie cykliczności spotkań grupy ( raz w miesiącu), 

- ustalenie hierarchii spraw do wyjaśnienia i omówienia, 

- ustalenie dogodnej dla wszystkich godziny spotkania. 

Do końca roku 2007 w ramach programu Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

uruchomiono: - indywidualne poradnictwo psychologiczne, zorganizowano spotkanie 
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Wigilijne oraz Mikołajkowe dla dzieci. Najistotniejszą wartością tego projektu jest 

rzeczywiste, wzajemne wsparcie osób, które się spotykają. Staramy się, aby to uczestnicy 

prowadzili każde następne spotkanie a specjalista Działu Pomocy Specjalistycznej był 

jedynie moderatorem, który wspomaga grupę i ułatwia kontakt z innymi. Uczestnicy 

spotkań sami też zapraszają kolejne rodziny do uczestnictwa w grupie. 

Pierwsze 2 spotkania grupy wsparcia odbywały się w Ośrodku Wsparcia - Klubie 

„Złoty Wiek” przy ul. Jagiellońskiej 56 lok. 1 B, kolejne zaś w Punkcie Informacyjno- 

Konsultacyjnym przy ul. Jagiellońskiej 60. 

Od uruchomienia programu biorą w nim udział 3 osoby z w/w Działu OPS (St. 

Specjalista: ds. rodzin i przemocy w rodzinie, aktywizacji środowiska lokalnego oraz 

psycholog).    

    

Projekt:  Interdyscyplinarne wsparcie rodzin problemowych. 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Partnerzy: kuratorzy, pedagodzy, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego – 

studenci III roku. 

Odbiorcy:  rodziny problemowe zamieszkałe w dzielnicy 

Koordynator: St. Specjalista ds. rodzin i przemocy w rodzinie OPS. 

Cel zadania: zasadniczym celem realizowanego projektu jest wielokierunkowe, 

specjalistyczne wsparcie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, polepszenie 

wzajemnych relacji rodziców i relacji rodzice dzieci, podniesienie samooceny rodziców i 

dzieci oraz rozbudzanie motywacji do współdziałania w celu polepszenia własnej sytuacji 

życiowej. 

Projekt był skierowany do tych rodzin, które od kilku lat korzystają z różnych form 

wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, nie wykazują chęci poprawy własnej sytuacji i 

dzieci sprawiają trudności wychowawcze w domu oraz w szkole bądź mają problemy w 

nauce.  

Oprócz pracy z rodziną w ramach grupy interdyscyplinarnej, innowacyjnym 

elementem tego projektu jest włączenie do codziennego życia rodziny (za jej zgodą) osoby 

z zewnątrz, neutralnej, która jest zdecydowana do stałego monitorowania rodziny i 

współpracy z zespołem. 
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Koordynatorem studentów, którzy biorą udział w projekcie jest – ze strony UW – 

wykładowca Wydziału Pedagogiki, ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej – Specjalista 

ds. rodzin. Zostały przeprowadzone rozmowy, na podstawie których określono czas 

udziału studentów w w/w projekcie (I etap – do końca roku szkolnego 2007/2008). 

Ośrodek Pomocy Społecznej traktuje ten projekt pilotażowo. Wszystkie zebrane 

doświadczenia oraz wyniki podjętych działań zostaną poddane ewaluacji i będą służyły 

budowaniu skuteczniejszych programów wsparcia dla rodzin problemowych.  

 

Projekt: Partnerstwo dla Dzieci – przykład współpracy międzysektorowej. 

Realizator: Fundacja Wspólna Droga 

Partnerzy: Urząd Dzielnicy Praga Północ, Polska Liga Koszykówki, Akademia Pedagogiki 

Specjalnej, im. Marii Grzegorzewskiej, Firmy Procter&Gamble, American Express, Fortis 

Fundation Polska, Leroy Merlin, Hotel Mariot, Clear Chanel, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Forum Praskich Organizacji Pozarządowych. 

Ambasadorzy: Marek Kamieński, Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze. 

Celem kilkuletniego projektu społecznego jest wyrównywanie szans dzieci 

zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem poprzez działania skierowane 

bezpośrednio do nich oraz wzmacnianie istniejącego systemu opieki dzięki tworzeniu 

lokalnych koalicji oraz upowszechnianiu pedagogiki ulicy.  

To podejmowanie wspólnych działań na rzecz długofalowej pomocy dzieciom z rodzin 

zaniedbanych i stworzenie im warunków do lepszego rozwoju. Inwestowanie w edukację i 

rozwój, który zwiększy ich szanse w przyszłości na rynku pracy a także przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa i podniesienia kultury dzielnicy. 

W roku 2007 Fundacja Wspólna Droga zdecydowała się na realizację tego projektu w 

dzielnicy Praga Północ z kilku względów: 

- wspiera od kilku lat działania 5 organizacji pozarządowych realizujących programy 

skierowane do dzieci i młodzieży, 

- w dzielnicy działa Forum Organizacji Pozarządowych a koordynatorem pracy Forum 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- zna działania i osiągnięcia praskich organizacji realizujących projekty pedagogiki 

ulicy. 
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Ponieważ cel ww. projektu społecznego jest bliski wszystkim społecznym instytucjom 

i organizacjom, Ośrodek Pomocy Społecznej został także jednym z jego partnerów.  

W 2007 roku realizacja projektu przebiegała kilkuetapowo: 

1. Nawiązanie współpracy i zaproszenie do programu organizacji działających w 

Forum, 

2. Przedstawienie idei programu i zaproszenie do partnerstwa władz dzielnicy, 

3. Kampania społeczna w II programie TV, 

4. Konferencja prasowa dot. promocji projektu, 

5. Przeprowadzenie konkursu: projekt na najlepsze podwórko. 

Na tym etapie projektu włączyły się organizacje pozarządowe. Według wcześniej 

przygotowanych wytycznych opracowały projekty zagospodarowania podwórek dla 

dzieci. Nagrodą w konkursie było 20.000 zł. na realizację najlepszego projektu oraz 

dodatkowo materiały przekazane przez firmę Leroy Merlin.  

Konkurs okazał się dość trudny, ponieważ miejsca wybrane przez dwie organizacje nie 

miały uregulowanej sytuacji prawnej. Z takich formalnych względów ich projekty musiały 

zostać odrzucone i w związku z tym nagrodę finansową i rzeczową otrzymało 

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci a podwórko to mieści się przy ul. Stalowej 18/23.  

Członkami komisji, która ostatecznie wyłoniła zwycięzcę konkursu byli: Prezes 

Zarządu Fundacji – p. Małgorzata Mularczyk, Naczelnik Wydz. Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Urzędu Dzielnicy oraz Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej OPS.  

Konferencja zorganizowana w dniu 30 listopada 2007 r. z udziałem przedstawicieli 

samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, lokalnych firm realizujących programy 

dla dzieci. 

Obrady konferencji odbywały się w II blokach sesyjnych dotyczących: 

- współpracy samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych na rzecz 

przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży, 

- działań firm lokalnych jako wsparcia programów edukacyjno - artystycznych 

adresowanych dla dzieci wychowujących się na ulicy. 

W ramach w/w konferencji Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował wystąpienie o 

działaniach lokalnych w oparciu o Praskie Forum Organizacji Pozarządowych dla Dzieci i 

Młodzieży. Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział także w dalszych etapach projektu, 

które są przewidziane do realizacji w roku 2008. 
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Projekt: Utworzenie partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin ze 

środowisk z problemami społecznymi w dzielnicy Praga Północ i Praga Południe. 

 

Realizator: Federacja Organizacji Służebnych „Mazowia” 

Partnerzy: Organizacje i instytucje z Pragi Północ i Pragi Południe w tym Ośrodek 

Pomocy Społecznej naszej dzielnicy. 

Finansuje: Parytetowy Związek Socjalny Berlina 

Od 2007 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i zadań 

realizowanych przez Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodek Pomocy Społecznej 

uczestniczył w projekcie realizowanym przez Federację Organizacji Służebnych 

MAZOWIA. Oprócz wymienionych dzielnic i Federacji Mazowia (realizatora projektu w 

Polsce) partnerem w/w projektu jest także Partytetowy Związek Socjalny Berlina, (który 

w całości finansuje realizację projektu w Polsce) 

Celem projektu jest:  

- nawiązanie ścisłej współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na 

rzecz dzieci i młodzieży w obu dzielnicach Pragi, 

- tworzenie mapy problemów trudnych dotyczących w/w problematyki i wspólne ich 

rozwiązywanie, 

- wspólne poszukiwanie rozwiązań modelowych i przekonywanie uprawnionych 

instytucji do ich wdrożenia,  

- podnoszenie umiejętności i kompetencji poprzez uczestniczenie w szkoleniach i 

warsztatach, 

- tworzenie informatora o instytucjach i organizacjach działających w w/w 

problematyce w dzielnicy Praga Północ i Praga Południe. 

 

W ramach projektu pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej uczestniczyli w 

konferencji tematycznej ( kwiecień 2007), na której zaprezentowane zostały dokonania 

Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące problematyki współpracy i aktywizacji 

środowiska lokalnego. Uczestnikami konferencji byli również pozostali partnerzy w tym 

przedstawiciel Związku Partytetowego z Berlina jak również przedstawiciele Biura 

Polityki Społecznej, Biura Edukacji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz 

dzieci i młodzieży w obu dzielnicach Pragi. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu był udział: w cyklicznych 
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spotkaniach zespołu roboczego, przygotowanie danych i ich weryfikacja do w/w 

informatora, w szkoleniach, wizycie studyjnej w placówkach działających w problematyce 

profilaktyki uzależnień oraz Związku Parytetowym, w Berlinie.  

Projekt ten trwa do czerwca 2008 roku. 

 

Projekt: Mikołaj na Pradze Północ 

Realizator: Studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

Współrealizator: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Uczestnicy: 80 dzieci i ich rodziny. 

Cel projektu: Spełnienie marzeń dzieci z biednych środowisk w dniu Wigilii Bożego 

Narodzenia. 

Z inicjatywą zorganizowania nietypowego spotkanie z Mikołajem wystąpili 

studenci UW, którzy w nieformalnej grupie od dwóch lat organizują różne akcje na rzecz 

dzieci. Zorganizowanie tego projektu było o tyle trudne, że w ciągu krótkiego czasu 

pracownicy socjalni i Działu Pomocy Specjalistycznej musieli uzyskać zgodę rodzin na 

przyjęcie osób spoza instytucji. W ramach działania organizatorzy przewidzieli napisanie 

przez dzieci listów z życzeniami do Mikołaja a ich zadaniem było spełnienie tych życzeń. 

W listach pojawiły się różne treści: dzieci prosiły o zabawki, ubrania, słodycze, a nawet 

komputer czy telefon komórkowy. W niektórych listach, kierowanych do Mikołaja dzieci 

zwracały się z prośbą o prezenty dla rodzeństwa lub rodziców. W większości listy były 

ozdobione rysunkami i życzeniami dla Mikołaja. Nietypowość tego działania polegała 

również na tym, że organizatorzy postanowili spełnić życzenia wszystkich dzieci w danej 

rodzinie bez względu na ich wiek. Kolejnym działaniem, różnym od dotychczasowych 

były odwiedziny Mikołaja w dniu Wigilii i zaangażowanie całej rodziny do włączenia się 

do uroczystego śpiewania kolęd.  

Wszystkie dzieci otrzymały prezenty, o które prosiły. Troje dzieci otrzymało 

komputery wraz z oprogramowaniem, (które zostały zainstalowane przez organizatorów) a 

następne 4 osoby – telefony komórkowy.  
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Projekt partnerski: Program zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży 

gimnazjalnej w formie klubu gimnazjalisty 

 
PRASKI KLUB GIMNAZJALISTY (PKG) 

 

„Praski Klub Gimnazjalisty” (PKG) to oferta konstruktywnego i bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną. Projekt ten jest efektem wymiany 

doświadczeń pomiędzy organizacjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży 

skupionymi w Forum Praskich Organizacji Pozarządowych, którego koordynatorem jest 

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

Głównym celem projektu PKG, realizowanego w roku 2007, było stworzenie 

systemowych zajęć dla młodzieży gimnazjalnej. Współpraca i współdziałanie pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w realizację jednego, wspólnie wypracowanego projektu 

odgrywała istotną rolę - propozycja zajęć mogła być skierowana do wszystkich 

gimnazjalistów z terenu dzielnicy, umożliwiła efektywne wykorzystanie lokalnych 

zasobów ludzkich oraz bazy lokalowej.  

 Projekt realizowały 4 organizacje pozarządowe: 

- Oratorium im. św. Jana Bosko, które przyjęło rolę wiodącą (organizacja przystąpiła do 

konkursu, w imieniu wszystkich realizatorów, jak również sama prowadziła m.in. zajęcia 

teatralne), 

- „Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” (współpraca przy realizacji zajęć 

dziennikarstwa internetowego, filmowych, fotograficznych i tanecznych”). 

 „Klub Alternatywny CARITAS” (współpraca przy realizacji zajęć turystyczno – 

modelarskich). 

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa” (współpraca przy 

realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej dziewcząt i 

chłopców). 

 

Do projektu włączyli się także inni realizatorzy: 

- Zespół Edukacji Profilaktycznej Komendy Głównej Policji, Teatr „Scena 07”, Klub 

Twórczy „Mikroscena” działający przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie oraz 

Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” (współpraca przy realizacji 

zajęć teatralnych „PaT”). 
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Artyści plastycy prowadzący galerie sztuki przy ul. Brzeskiej w Warszawie (współpraca 

przy realizacji zajęć plastycznych): 

- Otwarta Pracownia Twórcza w Warszawie ul. Brzeska 17A, 

- Otwarta Pracownia Malarska w Warszawie ul. Brzeska 14, 

Do pomocy przy realizacji projektu Praski Klub Gimnazjalisty włączyli się również: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ oraz Wydziały: Spraw Społecznych, 

Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 
 

Wybór zajęć zaproponowanych w projekcie poprzedziły badania przeprowadzone 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej wśród praskich gimnazjalistów (przy współpracy z 

Wydziałem Edukacji Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy).  

 Badania przeprowadzono w styczniu 2007 roku na terenie wszystkich gimnazjów 

(5) w dzielnicy. Na ogólną liczbę 1707 uczniów gimnazjów w badaniu udział wzięły 1253 

osoby. Chęć uczestniczenia w systematycznych zajęciach zorganizowanych w ramach 

czasu wolnego zgłosiło 986 uczniów. Spośród osób, które wzięły udział w badaniu, tylko 

262 uczniów nie było zainteresowanych w/w działalnością.  

Z bloków tematycznych zaproponowanych w ankiecie uczniowie najczęściej 

wybierali: zajęcia z zakresu sportu i rekreacji – 501 osób (w tym- piłką nożną chłopców -

174); zajęcia z zakresu kultury- 419 osób (w tym – taneczne - 185 osób, teatralne-75 osób, 

filmowe-68 osób, plastyczne- 52 osoby, fotograficzne- 53 osoby); zajęcia z zakresu 

edukacji – 170 osób (uczniowie wybierali głównie naukę języków obcych- aż 117 osób); 

zajęcia informatyczne- warsztaty dziennikarstwa internetowego – 55 osób. Ten wybór 

zajęć dokonany, przez gimnazjalistów był podstawą do opracowania projektu Praski Klub 

Gimnazjalisty - zgodnego z zapotrzebowaniem młodzieży. 

  

Szczegółowe cele projektu:  

1. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej poprzez organizację i 

realizację zajęć pozalekcyjnych w formie cyklicznych warsztatów rozwijających 

zainteresowania i umiejętności ich uczestników (to jednocześnie forma działań 

profilaktycznych ograniczających skalę dysfunkcjonalnych zachowań młodzieży w 

wieku gimnazjalnym na terenie miasta stołecznego Warszawy, w tym działania mające 

na celu profilaktykę zagrożeń). 
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2. Stworzenie odpowiedniej liczby dogodnie usytuowanych punktów realizacji zajęć w 

ramach projektu PKG, tak by mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba 

gimnazjalistów. 

3. Zintegrowane działania w zakresie edukacji, kultury i sportu w ramach jednego 

projektu mające na celu wzrost poczucia satysfakcji młodzieży gimnazjalnej ze 

sposobu spędzania wolnego czasu i dające możliwość uczestniczenia w nich, bez 

względu na prezentowane uzdolnienia. 

4. Nauka i wychowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim, wzrost 

świadomości i umiejętności w zakresie własnej aktywności dotyczącej angażowania 

się w życie środowiska lokalnego oraz szkoły 

5. Wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych, w tym wymiana i 

rozpowszechnianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności poprzez ożywienie aktywności 

i współdziałania organizacji pozarządowych miedzy sobą oraz z instytucjami 

użyteczności publicznej i samorządem lokalnym. 

 

W ramach I etapu projektu PKG ( w roku 2007), zostały zrealizowane następujące 

zadania: 

 zajęcia warsztatowe z zakresu kultury: zajęcia teatralne „Profilaktyka a Teatr” 

(PaT), muzyczno-teatralne „Błękitny Anioł ze Szmulek”; plastyczne (malarskie i 

rzeźbiarskie); zajęcia filmowe, fotograficzne, taneczne; 

 zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji: zajęcia dziennikarstwa internetowego (w 

tym powstanie portalu internetowego praskich gimnazjalistów); 

 zajęcia z zakresu sportu i rekreacji: zajęcia turystyczno-modelarskie, piłki nożnej 

dziewcząt. 

 

Zajęcia realizowane ramach projektu PKG 

 

1. Zajęcia teatralne Profilaktyka a Teatr (PaT): 

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową (z emisji głosu, dykcji, czytania tekstu ze 

zrozumieniem, interpretacji tekstu, ćwiczenia techniki okazywania emocji (śmiech, płacz) 

umiejętności pracy w grupie, dialogów scenicznych, ruchu i przestrzeni scenicznej, 

rytmiki, pracy z dźwiękiem i światłem na scenie) umożliwiły przygotowanie (przez 
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uczestników projektu) spektaklu profilaktycznego dla młodzieży pt. „Blackout”, który 

został zaprezentowany młodzieży z gimnazjów. Spektakl ten, był punktem wyjścia do 

zajęć profilaktyki zagrożeń, realizowanych w szkołach, w ramach godzin 

wychowawczych, przez psychologa (współpracującego przy realizacji warsztatów 

teatralnych „PaT”).  

 

2. Zajęcia teatralno - muzyczne „Błękitny Anioł ze Szmulek”: 

Uczestnicy PKG w ramach zajęć prowadzonych metodą warsztatową (zajęcia z dykcji, 

wyrazistości mowy, ruchu, proste zadania sceniczne, zajęcia z muzyki, emisji głosu, 

wspólne próby i występy z artystami) przygotowali spektakl teatralno – muzyczny.  

 

4. Zajęcia filmowe: 

 Realizacja zajęć inspirowała gimnazjalistów do aktywnego i twórczego spędzania 

wolnego czasu poprzez realizację własnych materiałów dokumentalnych. W ramach 

prowadzonych działań młodzież została zapoznana z warsztatem filmowca i operatora 

kamery, projektowała własne filmy a następnie mogła je zrealizować.  

Młodzież miała swobodę wyboru tematów filmów a reżyserzy pracujący z nimi wspierali 

ich, nie narzucając swoich koncepcji. Zajęcia te okazały się niezmiernie atrakcyjne dla 

młodzieży, dawały możliwość wyrażania siebie, swojego widzenia świata, miały też 

działanie terapeutyczne (Uczyły odpowiedzialności i rozwijały kreatywność). Filmy 

przedstawiono na prezentacji z zakończenia I edycji projektu oraz na Festiwalu 

Filmowym. 

 

5. Zajęcia fotograficzne. 

 Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach: 

 przygotowujących, od strony teoretycznej do fotografii cyfrowej, prowadzonych przez 

profesjonalnych fotografików;  

 wykonywania samodzielnych fotografii i ich obróbki. 

Prace przygotowane w ramach prowadzonych zajęć były prezentowane na portalu 

internetowym dla gimnazjalistów, w placówkach dla młodzieży na terenie dzielnicy oraz 

prezentacji z zakończenia I edycji projektu  
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6. Zajęcia taneczne: 

 Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej. Młodzież 

oprócz nauki tańców, układów choreograficznych, (salsy, cha-chy, rumby walca 

angielskiego, poloneza) poznała techniki relaksacyjne, uczestniczyła w ćwiczeniach 

wzmacniających, kondycyjnych, równowagi a także zdobyła wiedzę z historią i teorii 

poznanych tańców towarzyskich.  

 

7. Zajęcia dziennikarstwa internetowego: 

Młodzież uczestnicząca w tych zajęciach utworzyła portal internetowy dla swoich 

rówieśników. Kolegium redakcyjne, w którego skład wchodzili również uczestnicy 

projektu oprócz zarządzania portalem dobierało treści istotnymi dla młodzieży.  

 Docelowo portal ma być niezależnym miejscem wymiany opinii i informacji, a 

jedynym ograniczeniem będzie zgodność przekazywanych informacji z prawem polskim. 

Zdajemy sobie sprawę, że będzie to zapewne miejsce dość kontrowersyjne, ale też jest to 

dobry sposób do uczenia odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Strony są 

monitorowane, a publikacja artykułów nastąpi po weryfikacji ich zgodności z przepisami 

prawa i regulaminem portalu. 

 

8. Zajęcia turystyczno - modelarskie: 

 Młodzież uczestniczyła w zajęciach, których celem było zapoznanie z konstrukcją 

rowerów, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach oraz nauczyła się naprawiać 

podstawowe usterki rowerowe. Zasadniczym celem tych zajęć było uczestnictwo w 

wycieczkach, zwiedzanie wybranych zakątków Warszawy i jej okolic. Podróżująca grupa 

tworzyła dokumentację fotograficzną i plastyczną, która posłużyła do wykonania 

trójwymiarowych makiet modelarskich i fotograficznych. 

 

9. Zajęcia piłki nożnej dziewcząt i chłopców. 

Poprzez uprawianie sportu i rekreację oraz doskonalenie techniki gry w piłkę nożną 

młodzież uczyła się aktywnie spędzać czas wolny. 

Realizacja (w 2007 r.) zajęć dla młodzieży w ramach projektu Praskiego Klubu 

Gimnazjalisty była początkiem systemowej współpracy, w tym względzie, różnych 

podmiotów. 
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Inne działania realizowane w roku 2007 przez Dział Pomocy Specjalistycznej. 

 

1. Współorganizacja imprezy okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 

udział w realizacji wybranych projektów realizowanych w ramach Lokalnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień. 

2. Uzupełnianie bazy danych o organizacjach i instytucjach wspomagających 

działania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Wizytowanie lokalnych placówek i organizacji pozarządowych realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

4. Opiniowanie i rekomendacje do projektów podmiotów ubiegających się o dotacje z 

zakresu pomocy społecznej i profilaktyki uzależnień. 

5. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników Działu Pomocy 

Specjalistycznej (udział w specjalizacji, szkoleniach, kursach, konferencjach)- 

reprezentowanie Dzielnicy i Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6. Współpraca z instytucjami i innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach 

realizacji zadań. 

 

Projekt: Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Koordynator: Centrum Wolontariatu 

1. Wolontariat- podstawowe pojęcia. 

Wobec wielu problemów globalnych takich jak: wykluczenie społeczne, 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego, ubóstwo czy też budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, potrzeba rozwijania ruchu wolontarystycznego nabiera szczególnego 

znaczenia. 

Wolontariat to funkcjonująca od wielu lat w krajach demokratycznych forma 

aktywności niezawodowej, która nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia 

finansowego jest spontaniczna, nieformalna i pozbawiona biurokratycznej struktury.  

Pojęcie wolontariatu definiowane w najszerszym ujęciu „to wkład jednostek w 

nieodpłatną i niezawodową działalność dla dobra sąsiedztwa, wspólnoty lub ogółu 

społeczeństwa.” Wolontariat może przybierać różne formy – od tradycyjnych zwyczajów 

wzajemnej pomocy do aktywnego reagowania wspólnoty w czasach kryzysu, prowadzenia 
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działalności humanitarnej, rozwiązywaniu konfliktów i eliminowaniu problemów 

społecznych. To forma aktywności, w różnych typach opieki społecznej, ale i zespół 

wartości - poczucie pełnienia misji. 

Wszelkie zasady regulujące status działalności wolontariatu określa Ustawa o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Dz.U. Nr 96 (2003) poz. 873, art. 2 u. 3) (oprócz podstawowych definicji 

dotyczących problematyki określa: kto może zostać wolontariuszem, kto może 

organizować wolontariat oraz obowiązki i prawa stron, które biorą udział w działaniu).  

Wolontariat jest doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą pomagać innym jak 

również dla odbiorców tej pomocy. Może być realizowany w strukturach pomocy 

społecznej, wszędzie tam, gdzie zadania nie wymagają angażowania pracowników 

etatowych, sformalizowania procedur oraz pełnego wymiaru czasu pracy. Dzięki temu 

wolontariat to także doskonała propozycja dla osób starszych zarówno w kontekście 

dostarczanie im stosownej pomocy jak i rozwoju ich społecznego zaangażowania. 

Stanowią oni ważny potencjał ochotników do pracy społecznej. 

W ostatnich latach w Polsce następuje wzrost znaczenia wolontariatu. Rośnie liczba 

osób zainteresowanych takim działaniem. Wiele organizacji pozarządowych współpracuje 

lub opiera swoją działalność na pracy wolontariuszy. 

Wolontariat jest już od kilku lat realizowany w Ośrodkach Pomocy Społecznej także w 

dzielnicy Praga Północ. Ze względu na reorganizację pracy Ośrodka do końca 2006 r. 

Program Wolontariat był realizowany przez Dzieł Pomocy Specjalistycznej. 

 

2. Organizacja wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Dnia 30.10.2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ przystąpił do 

programu „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach 

środków EFS przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. 

 Zgodnie z założeniami Programu wytypowano trzech pracowników socjalnych. Do 

dnia 11.12.2007 r. brali oni udział w szkoleniach, które przygotowały ich do funkcji 

koordynatorów wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 W ramach: w/w szkoleń powstał program wolontariatu w OPS Praga Północ oraz 

pakiet dokumentów i druków niezbędnych do prowadzenia wolontariatu (m. in. 

Regulamin, kwestionariusze, porozumienia itp.), dostosowany do aktualnych przepisów.  
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 Wytypowani pracownicy socjalni uczestniczyli w wielu spotkaniach, których celem 

było: promowanie idei wolontariatu na terenie dzielnicy, poszerzanie wiedzy w w/w 

zakresie. Aby poznać metody i techniki pozyskiwania wolontariuszy brali oni udział m.in. 

w: Forum Praskich Organizacji Pozarządowych, Targach Wolontariatu oraz cyklicznych 

spotkaniach koordynatorów, które odbywały się w Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

 W wyniku tych działań r. w 2007 podjęto współpracę z 9 wolontariuszami 

pracującymi na rzecz osób potrzebujących z rejonu działania Ośrodka. Wolontariusze 

realizowali zadania w zakresie: pomocy dzieciom w nauce a także codziennej pomocy 

osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2007 r. dość liczna grupa wolontariuszy (73 

osoby) brała udział w różnych projektach realizowanych w Ośrodku przez Dział Pomocy 

Specjalistycznej oraz w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. 

Wolontariusze z lokalnych szkół, Ośrodka Psychoedukacji „Drabina”, organizacji 

pozarządowych działających w Dzielnicy, studenci psychologii i pedagogiki Uniwersytetu 

Warszawskiego pomagali m.in. przy organizacji imprez okolicznościowych (z okazji Dnia 

Dziecka, Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia) a także przy organizacji kampanii ” 

Zachowaj Trzeźwy Umysł”, czy „Ciąża bez alkoholu”. 

Z uwagi na to, że w ciągu 2007 roku, osoby wytypowane do realizacji Programu 

Wolontariat, oprócz pracy z klientem w rejonie, uczestniczyły w tematycznych 

szkoleniach, liczba osób pozyskanych do pomocy przy projektach była nieco niższa niż w 

roku 2006.  

W 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił swój udział w kolejnym programie 

realizowanym przez Centrum Wolontariatu pt. Punkty Pośrednictwa Pracy 

Wolontarystycznej, do realizacji, którego został wytypowany kolejny pracownik socjalny. 

Efektem udziału pracowników Ośrodka w dwóch w/w projektach jest 

reaktywowanie Programu Wolontariat a także pomysł na realizację nowego projektu, pod 

nazwą: Północno – Praskie Centrum Wolontariatu, przewidzianego na rok 2008.  
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Radca Prawny Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

W okresie sprawozdawczym radca prawny wykonywał obsługę prawną na 

zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych oraz zgodnie z ustaleniami 

Dyrektora OPS. 

W ramach obsługi, radca prawny wykonywał bieżące czynności takie jak: 

udzielanie opinii i konsultacji prawnych, opracowanie projektów decyzji 

administracyjnych oraz wystąpień do organów administracyjnych.  Występował jako 

pełnomocnik w toczących się postępowaniach sądowych. Obsługa prawna w okresie 

sprawozdawczym obejmowała również świadczenie usług prawnych na rzecz  podległych 

jednostek organizacyjnych ( Filii I i II ).  

Porady prawne były udzielane klientom Ośrodka oraz innym osobom uprawnionym 

do uzyskania pomocy ze względu na ciężką sytuację materialną i rodzinną (osobom: 

bezdomnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, emerytom). Zakres tych porad 

dotyczył: opracowywania pozwów, odwołań skarg i innych pism do organów 

administracyjnych. Obejmował on również: ustalenie przez sąd świadczeń 

alimentacyjnych i ich podwyższenie od osób zobowiązanych, uzyskanie świadczeń 

emerytalno- rentowych; ustalenie ojcostwa, egzekucji należności alimentacyjnych, 

ustanowienia opieki, ubezwłasnowolnienia, pozbawienia i ograniczenia władzy 

rodzicielskiej, stwierdzenia praw do spadku, przydziału lokali mieszkalnych oraz 

odwołania i interwencje.   

W ramach świadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych Ośrodka, radca 

prawny udzielał stałej pomocy prawnej zarówno kierownikom jak i pracownikom 

socjalnym ( Filii nr I i Filii nr II) w sprawach świadczeń z pomocy społecznej w formie 

opinii prawnych i konsultacji w tym, w szczególności związanych z decyzjami 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie uchylającymi decyzje organu I-

ej instancji na skutek wniesionych odwołań oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.   

W roku 2007 radca prawny udzielił porad (na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, 

klientów oraz innych  osób uprawnionych do korzystania z pomocy) łącznie w  411 

sprawach.       
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111222...   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTYYY   RRREEEAAALLLIIIZZZOOOWWWAAANNNEEE   WWW   RRRAAAMMMAAACCCHHH   LLLOOOKKKAAALLLNNNEEEGGGOOO      

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMUUU   PPPRRROOOFFFIIILLLAAAKKKTTTYYYKKKIII   UUUZZZAAALLLEEEŻŻŻNNNIIIEEEŃŃŃ      
 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2501/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z 

dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2007, oraz zgodnie z Lokalnym Programem 

Uzależnień dla dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na rok 2007 Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga Północ był realizatorem i koordynatorem działań 

profilaktycznych podejmowanych na terenie Dzielnicy. 

 

Celem głównym Lokalnego Programu Uzależnień było: „Ograniczenie rozmiarów 

zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży”, którego osiągniecie było możliwe 

poprzez realizację kolejnych celów szczegółowych: 

  
Cel szczegółowy: realizacja działań profilaktycznych w placówkach oświatowych 

zgodnych ze Szkolnymi Programami Profilaktyki poprzez:  

 

 zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych 

dzielnicy: SP nr 30, 73 127, 258 (od lutego do grudnia z wyłączeniem okresu 

wakacyjnego), wykonawcy: psycholodzy/ pedagodzy szkolni, kwalifikowani do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych. Celem zajęć była: praca specjalistyczna z 

dziećmi z deficytami, pomoc psychologiczna oraz wsparcie rozwoju emocjonalnego 

dziecka, 

 programy profilaktyczne takie jak:  

- Wyjazd z programem zajęć terapeutycznych dot. przeciwdziałania agresji i przemocy w 

grupie, realizator Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO. Cel to integracja 

środowiska klasy szkolnej i profilaktyka I rzędowa. 

 

● Program „ PORADZĘ SOBIE – POZNAM SIEBIE”, realizator: Klub Profilaktyczny 

KONTRA dla Młodzieży przy Oratorium im. Św. Jana Bosko w Warszawie.  

Celem zadania było m.in.: poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożonych patologiami, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym 

społecznie i szkodliwym dla zdrowia, kształtowanie umiejętności współpracy, 

współtworzenia i współdecydowania.  
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Adresatem zadania była młodzież w wieku od 13 do 18 lat (20 osób) z terenu tzw. 

„Szmulowizny” wywodząca się w większości z rodzin z problemem alkoholowym i z 

rodzin potrzebujących wsparcia różnych instytucji.  

● Program socjoterapii i profilaktyki uzależnień „ DAĆ SKRZYDŁA” realizator: 

Świetlica Matusi Małgorzaty przy Oratorium im. Św. Jana Bosko w Warszawie.  

Celem zadania to m.in.: poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze 

środowisk zagrożonych patologiami, zapobieganie zachowaniom patologicznym, 

kształtowanie umiejętności współpracy, współtworzenia i współdecydowania, 

Adresatem zadania było 30 dzieci, wywodzących się w większości z rodzin zamieszkałych 

w dzielnicy, potrzebujących wsparcia różnych instytucji. 

● Program zajęć tematycznych: sportowych-judo i profilaktyczno-psychologicznych 

jako alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

praskiej, realizator: Klub Alternatywny dla Młodzieży przy Caritas Diecezji Warszawsko 

- Praskiej, ul. 11 listopada 17/19. 

Celem zadania było m.in.: rozwijanie alternatywnego, bogatego w wartości miejsca 

spędzania czasu dla dzieci/młodzieży, umożliwienie wszechstronnego rozwoju 

zainteresowań poprzez zapewnienie bogatej oferty zajęć, dostarczenie wsparcia w 

sytuacjach trudnych, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości oraz 

promowanie stylu życia wolnego od agresji.  

Adresatem zadania była młodzież w wieku od 10 do 16 lat (20 osób) z terenu Pragi, wywodząca 

się w większości, z rodzin z problemem alkoholowym i z rodzin potrzebujących wsparcia różnych 

instytucji. 

● Program profilaktyki uzależnień – Blok I „Profilaktyka uzależnień dla młodzieży- 

zajęcia warsztatowe. 

Miejsce realizacji zadania: Zespół Szkół nr.8, ul Otwocka 3, Warszawa. 

Adresaci: 30 uczniów z klas III technikum przy Zespole Szkół Nr 8 

Cele zadania to m.in.: podniesienie świadomości zagrożeń związanych z zażywaniem 

narkotyków, piciem alkoholu przez nieletnich, ukazanie procesów uzależnienia od 

środków psychoaktywnych, kształtowanie umiejętności asertywnych. 

● Wyjazd integracyjny dla 20 dzieci klas IV Szkoły Podstawowej nr 258 w 

Warszawie z programem zajęć profilaktyczno-integracyjnych; realizator: 

Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej  PROFIPRO. 
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Cele to m.in.: zintegrowanie uczestników wyjazdu, profilaktyka prozdrowotna, praca 

wychowawczo-psychologiczna z dziećmi, z rodzin o trudnej wychowawczo i materialnie 

sytuacji, wspomagająca pracę w szkole. Miejsce realizacji zadania: Domaniewice.  

● „Prze-móc prze-moc”, program profilaktyki przemocy rówieśniczej adresowany do 

młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli na Pradze Północ, realizator Stowarzyszenie 

STOP - KLATKA 

Miejsce realizacji zadania: 3 gimnazja: Gimnazjum nr 30, ul. Szanajcy 17/19; Gimnazjum 

nr 31, ul. Sierakowskiego 6; Gimnazjum nr 57, ul. Jagiellońska 7. Adresaci zadania: 

uczniowie klas I w/w szkół (łącznie 12 klas I) 

Cel zadania: ograniczenie rozmiaru zachowań ryzykownych w szczególności wśród 

młodzieży gimnazjalnej, w zakresie przemocy rówieśniczej i agresji, profilaktyka 

pierwszorzędowa, uzupełnienie działań profilaktycznych podejmowanych przez placówki 

oświatowe w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki. 

● Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej Epsilon, realizator Centrum 

Edukacji i Profilaktyki. 

Miejsce realizacji: szkoły podstawowe z terenu Pragi Północ. 

Adresaci zadania: uczniowie klas V szkoły podstawowej (około 500 uczniów-16 klas). 

Cel zadania: - profilaktyka pierwszorzędowa-budowanie silnego zespołu klasowego, 

zintegrowanego wokół pozytywnych wartości, - wspomaganie rozwoju emocjonalnego 

dziecka, zachowań i umiejętności prospołecznych, - budowanie holistycznego systemu 

pracy z dzieckiem. 

● Program Profilaktyczny „Zanim spróbujesz”, realizator Centrum Profilaktyki i 

Psychoedukacji Szkolnej,  

Miejsce realizacji: placówki oświatowe z terenu Pragi Północ: Gimnazjum nr 32, 

Gimnazjum dla dorosłych, XX LO im Chrobrego, LXXVI LO im Piłsudskiego, Adresaci 

zadania: uczniowie klas I gimnazjum i klas I liceum, 

Cel zadania: wspomaganie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi wieku 

adolescencji, przekazanie wiedzy na temat: mechanizmów uzależnień, zagrożeń 

związanych z ryzykownymi zachowaniami, nauczenie umiejętności nawiązywania 

satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, zdobycie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów grupowych. 
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Cel szczegółowy: Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży: 

● Program profilaktyczny Jak okiełznać stres?  

Realizator: Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji DRABINA ROZWOJU.  

Miejsce realizacji: placówki oświatowe z terenu Pragi Północ: Zespół Szkół Zawodowych 

nr: 11, 14, 15, 33 oraz XX LO, LXXVI LO. 

Adresaci zadania: uczniowie klas III gimnazjum i klas III liceum, którzy będą zdawać 

ważne egzaminy kończące pewien etap szkolny – (około 900 osób) oraz rodzice i 

nauczyciele. 

Cel zadania: -Uświadomienie uczniom psychospołecznych i zdrowotnych skutków 

nieodpowiedniego radzenia sobie ze stresem. Rozpoznanie u siebie nawykowych 

sposobów radzenia z trudnościami oraz własnych sposobów reagowania na frustrację. 

Uświadomienie skutków zażywania środków odurzających a także umiejętności 

dopasowania odpowiedniej strategii radzenia sobie ze stresem do indywidualnych potrzeb. 

● Programy prowadzone metodą socjoterapii dla dzieci w wieku 3 - 11 lat, 

pochodzących ze środowiska lokalnego, rodzinnego o dużym zagrożeniu uzależnieniami 

lub z problemem uzależnienia od alkoholu 

Realizator: Stowarzyszenie dla Rodzin. 

Cel zadania: przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji rodziny, zaniedbań 

środowiskowych, wyrównanie zaległości. Wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka 

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  

● Program Radosne Maluchy, realizator Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 

Problemami Emocjonalnymi ”Spoza”. 

Adresaci: Dzieci w wieku 3-5 lat (12 osób), nie objęte żadną formą edukacji 

przedszkolnej, pochodzące ze środowiska lokalnego i rodzinnego o dużym zagrożeniu 

patologią, z opóźnieniami edukacyjnymi w rozwoju emocjonalno-poznawczym. 

Cel zadania: przeciwdziałanie: problemom wynikającym z dysfunkcji rodziny, 

wyrównywanie zaległości, zaniedbań środowiskowych dziecka, wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. 

● Udzielanie pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w 

funkcjonowaniu społecznym poprzez prowadzenie działań psychologiczno-

socjoterapeutycznych. Realizator Stowarzyszenie „ Serduszko dla Dzieci”. 
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Cel zadania: ograniczenie zachowań ryzykownych, odreagowanie emocjonalne, 

poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

patologiami, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla 

zdrowia.  

Adresat: dzieci – (12osób) zamieszkałych w dzielnicy, które pochodzą w większości z 

rodzin potrzebujących wsparcia różnych instytucji.  

● Program zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej 

zagrożonej uzależnieniami lub z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu. 

Realizator: B. Wnuk.  

Cel zadania: stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego młodzieży poprzez 

odreagowanie negatywnych emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości i nabywanie 

umiejętności dokonywania dojrzałych wyborów moralnych.  

Adresaci: młodzież gimnazjalna w wieku 13-15 lat z rodzin z problemem alkoholowym 

oraz ich rodzice. 

Miejsce realizacji zadania: Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Dla Rodzin przy 

ul. Ząbkowskiej 39 m 1 w Warszawie. 

 

Cel szczegółowy: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  

● Projekt Klub Gimnazjalisty: 

- warsztaty dziennikarstwa internetowego etap I, realizator: J. Adamczuk. 

Cel: stworzenie strony internetowej i jej moderacja na potrzeby praskich gimnazjalistów.  

- Warsztaty modelarsko-turystyczne, realizator; A. Kheldouni. 

Cel zadania to m.in. stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego, nabycie 

umiejętności pro społecznych uczestników działań, pogłębienie wiedzy młodzieży na 

temat Warszawy i jej okolic poprzez wycieczki rowerowe, poznanie innych miejsc poza 

własnym podwórkiem, nauka współdziałania w grupie atrakcyjna oferta spędzania czasu 

wolnego oraz rozwijanie własnych zainteresowań. 

(Szczegółowo program Klub Gimnazjalisty opisano w działaniach Zespołu Pomocy 

Specjalistycznej). 

● Przygotowanie i prezentacja spektaklu teatralnego w ramach prowadzenia 

warsztatu Programu Grupy Teatralnej w ZS Specjalnej Nr 38, realizator: H. 

Bochdziewicz.  
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Adresatami projektu była młodzież niepełnosprawna w wieku 19-24 lat 

Cel zadania: wspieranie młodzieży niepełnosprawnej w rozwoju emocjonalnym i 

poznawczym, zapobieganie agresji i zachowaniom nieakceptowanym społecznie. 

● Program zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej 

zagrożonej uzależnieniami lub z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu. 

Realizator: B. Wnuk.  

Cel zadania: stymulowanie rozwoju emocjonalno - społecznego młodzieży poprzez 

odreagowanie negatywnych emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości i nabywanie 

umiejętności dokonywania dojrzałych wyborów moralnych.  

Adresaci: młodzież gimnazjalna w wieku 13-15 lat z rodzin z problemem alkoholowym 

oraz ich rodzice. 

Miejsce realizacji zadania: Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Dla Rodzin przy 

ul. Ząbkowskiej 39 m.1 w Warszawie. 

● Program Sportowy –III edycja Salezjańskiej Ligi 6-tek Piłkarskich ( Ligi), 

Realizator: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS, 

Adresaci: dzieci i młodzież (ok. 200 osób) z praskich szkół podstawowych i 

gimnazjalnych, zamieszkałych w dzielnicy Praga Północ.  

Cel zadania: propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie pro zdrowotnych postaw 

przez zorganizowane zajęcia pozaszkolne, wspieranie zasobów indywidualnych dzieci i 

młodzieży gimnazjalnej pochodzących ze środowisk ubogich i patologicznych z terenu 

dzielnicy. 

● Projekt Brzeska – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Cel zadania: ograniczenie zachowań ryzykownych, odreagowanie emocjonalne, 

poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży (20-25 osób) ze środowisk 

zagrożonych patologiami, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i 

szkodliwym dla zdrowia,  

Adresat zadania: dzieci i młodzież zamieszkałe w okolicy ulicy Brzeskiej, wywodzące się 

w większości z rodzin potrzebujących wsparcia różnych instytucji. 

● Program w ramach Praskiego Klubu Gimnazjalisty - zajęcia sportowe dla młodzieży 

z terenu Pragi Północ. Realizator Marek Anglart. 

Cel programu: stymulowanie rozwoju fizycznego uczestników, nauka i doskonalenie 

technik i taktyk piłkarskich, nauka zachowań prospołecznych poprzez współpracę 
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zespołową i zdrową rywalizację.  

Miejsce wykonywania zadania: Błonia Stadionu X-lecia, hala DOSIR-u. 

● „Szkoła Ruchoma -Mobile School” – program zajęć o charakterze edukacyjno -

wychowawczym i profilaktycznym. Realizator Zdrojewski/Woźniakowska 

Projekt skierowany do „dzieci ulicy”, których więź z biologiczną rodziną jest znacznie 

osłabiona na korzyść zagrożonego środowiska zewnętrznego. Na ogół pochodzą one z 

rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych wieloma patologiami oraz ubogich.  

Cel zadania: zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki, w środowisku 

lokalnym, poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży. Praca nad umiejętnościami społecznymi, zwiększeniem poczucia własnej 

wartości i akceptacji wśród młodych ludzi przebywających w grupie wysokiego ryzyka 

uzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji odurzających. Ograniczenie skali 

zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

poprzez nowatorski charakter pracy przy projekcie Szkoły Ruchomej przy użyciu paneli 

edukacyjnych i profilaktycznych, a także zastosowanie terapii kreatywnej.  

Miejsce realizacji: rejony ulic: Inżynierska – Wileńska – Szwedzka – 11 Listopada, ul. 

Brzeska / Szmulki. 

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 7 – 17 lat (chłopcy i dziewczęta), którzy większą 

część czasu wolnego spędzają na ulicy, podwórku lub osiedlu, zaniedbane przez własne 

rodziny często niewydolne wychowawczo lub zagrożone patologią. Dzieci te 

niejednokrotnie wagarują, zaniedbują obowiązek szkolny.  

● Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Realizator: 

Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Adresaci: dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych 

patologią z okolic ulicy Brzeskiej. 

 Cel: ograniczenie zachowań ryzykownych, odreagowanie emocjonalne, poprawienie 

społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, 

zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia. 

 

Cel szczegółowy: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej 

dla młodzieży.  

 

Wspomaganie realizacji działań profilaktycznych w szkole poprzez formy teatralno -

profilaktyczne. 
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● Program profilaktyczny w oparciu o spektakl teatralny (Tak wiem, Pomóż mi, 

Shrek i tajemnica osła). Realizator: Teatr Profilaktyczny. 

Miejsce realizacji: placówki oświatowe z terenu dzielnicy. Zrealizowano 20 programów 

profilaktycznych.  

Cel: profilaktyka pierwszorzędowa, uzupełnienie działań profilaktycznych 

podejmowanych przez placówki oświatowe w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki. 

● Program profilaktyczno-artystyczny „Jutro Jest” Realizator: Jarosław Wajk 

Cel: edukacja profilaktyczna poprzez doznania artystyczne-udział młodzieży w recitalu 

artysty. Adresaci: młodzież gimnazjalna i licealna, przedstawiciele placówek oświatowych 

i instytucji zajmujących się profilaktyką ( łącznie 450 osób). 

Miejsce realizacji: Aula w Zespole Szkół nr 15, ul. Jagiellońska 38, Sala Teatralna przy 

Oratorium, ul. Kawęczyńska 53 w Warszawie. 

 

Cel główny: zapewnienie rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinie pomocy 

specjalistycznej dla osób  i rodzin zagrożonych  problemem uzależnień. 

  

Cel szczegółowy: podnoszenie kompetencji i umiejętności osób zajmujących się pomocą 

rodzinom z problemem uzależnień 

● Program warsztatów edukacji elementarnej „Przedszkolaki krok drugi” Realizator: 

A. Łęga 

Cel: uzupełnienie wiedzy psychologicznej nauczycieli w zakresie min. mechanizmów 

kształtujących kontakty dziecka w grupie, sposoby wspierania dzieci w ich rozwoju 

emocjonalnym i poznawczym.  

Adresaci programu: nauczyciele wychowania przedszkolnego (22 osoby)z przedszkoli i 

klas O Szkół Podstawowych działających w Dzielnicy Praga Północ 

● Program Trudne zachowania dzieci i rozwiązywanie konfliktów - wczesna 

profilaktyka zachowań aspołecznych. Realizator: A.  Łęga, 

Cel: rozwijanie umiejętności pedagogów i nauczycieli w zakresie rozpoznawania 

przyczyn i podłoża trudnych zachowań dzieci oraz podniesienie poziomu umiejętności 

wspierania dzieci z trudnościami w zachowaniu.  

Adresaci programu: nauczyciele wychowania przedszkolnego z placówek Dzielnicy 

Praga Północ ( przedszkola, klasy Zero Szkoły Podstawowej- 40 osób). 
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● Zajęcia warsztatowe Aktywizacja środowiska szkolnego poprzez współpracę rady 

pedagogicznej i działalność samorządu uczniowskiego. Realizator: Atena M. Ziółek.  

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 258, ul. Brechta 8, Warszawa.  

Adresaci zadania: liderzy samorządu uczniowskiego, rodzice, przedstawiciele Rady  

pedagogicznej o(k. 300 osób). Cel zadania: profilaktyka pierwszorzędowa, uzupełnienie 

działań profilaktycznych podejmowanych przez placówki oświatowe w ramach Szkolnych 

Programów Profilaktyki. 

● Metoda projektów badawczych jako aktywna forma współpracy z rodzinami, 

Realizator: Ksymena Węgorska  

Cel działań: rozwijanie umiejętności pedagogów i nauczycieli w zakresie rozpoznawania 

przyczyn i podłoża trudnych zachowań dzieci oraz podniesienie poziomu umiejętności 

wspierania dzieci z trudnościami w zachowaniu. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego placówek 

Dzielnicy Praga Północ (przedszkola, klasy Zero Szkół Podstawowych (20 osób). 

● Profilaktyka uzależnień w praktyce warsztaty umiejętności wychowawczych dla  

nauczycieli  na Pradze Północ. Realizator: Fundacja „Bene Vobis”. 

Miejsce realizacji zadania: Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Kawęczyńska 2. 

Adresaci zadania: psycholodzy, pedagodzy szkolni z placówek oświatowych dzielnicy- 

ok. 20 os 

Cel: wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozy i pracy warsztatowej z 

klasą,- zwiększenie umiejętności wychowawczych uczestników projektu. 

● Program pomocy superwizyjnej w ramach doskonalenia warsztatu zawodowego 

pracowników socjalnych. Realizator Niebieska Linia 

Cel zadania: pomoc w doskonaleniu zawodowego warsztatu pracownika socjalnego,  

- wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych związanych z pracą z człowiekiem,  

- omówienie sposobów rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych zawodowo. 

Miejsce realizacji: Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, ul. Jagiellońska 60 lok 90.  

Adresaci zadania: pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga 

Północ pracujący z rodzinami dysfunkcyjnymi (30 osób). 
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● Program „Poskromienie Złośnika”, czyli jak konstruktywnie wykorzystać siłę 

agresji. Realizator Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi 

„Spoza”. 

 Adresaci: rodziny- dzieci i młodzież oraz ich rodzice: 5 grup warsztatowych 

prowadzonych przez 2 trenerów, dla członków rodzin z problemem alkoholowym (8-14 

uczestników w grupie). 

Cel zadania: przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji rodziny, harmonijny 

rozwój osobowości beneficjentów (wszystkich członków rodziny zgłaszającej akces do 

projektu) rozumiany w profilaktyce uzależnień jako wspieranie zdrowego trybu życia oraz 

rozwijanie zdrowia psychicznego. Umiejętność jasnego określenia ról i norm 

obowiązujących w rodzinie, zaakceptowanie ich przez członków rodziny i przestrzeganie 

(w tym umiejętność egzekwowania norm bez uciekania się do przemocy i reakcji 

agresywnych). Poznanie zasad zdrowego stylu życia i ich stopniowe wprowadzanie jako 

stylu rodziny, dostarczenie pozytywnych doświadczeń korekcyjnych, zmniejszenie napięć 

oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

● Program 2 warsztatów Narkotyki – Profilaktyka i zwalczanie. Realizator: Centrum 

Szkolenia i Profilaktyki „Malwa” S.C. 

Miejsce realizacji: sala Urzędu Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15. 

Adresaci: przedstawiciele straży miejskiej, policji, pracownicy socjalni i pedagodzy –

osoby pracujące z młodzieżą, 

Cel: -pogłębienie wiedzy dotyczącej różnorodności środków psychogennych,  

-rozpoznawanie narkotyków i sposoby reagowania na zażywanie narkotyku przez osobę 

niepełnoletnią, - nabycie umiejętności podejmowania odpowiednich działań 

profilaktycznych 

- stworzenie interdyscyplinarnego schematu postępowania w sytuacji zagrożenia 

zjawiskiem narkomanii wśród młodzieży. 

● Profilaktyka przemocy w rodzinie. Realizator: Ośrodek Psychoterapii i 

Psychoedukacji DRABINA ROZWOJU.  

Miejsce realizacji: Żłobek nr 11, ul. Szymanowskiego 3a, Warszawa. 

Adresaci zadania: Rodzice dzieci objętych programem ze Żłobka nr 11. 

Cel: profilaktyka pierwszorzędowa poprzez: podnoszenie umiejętności wychowawczych 

rodziców, poprawę relacji i komunikacji w rodzinie oraz przekazanie wiedzy 
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psychologicznej dotyczącej rozwoju psychofizycznego małego dziecka. 

● Praca ze sprawcami przemocy domowej uwikłanymi w problem alkoholowy, 

Realizator: K. Stańczyk. 

 Cel zadania: zapewnienie pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy 

domowej, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla 

zdrowia, zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla osób 

doznających przemocy w rodzinie i dla osób stosujących przemoc. 

Adresaci: I- osoby stosujące przemoc, często członkowie rodzin z problemem 

alkoholowym, nierzadko będący w konflikcie z prawem,  

II- instytucje związane tematycznie z prewencją i profilaktyką dotyczącą aktów przemocy 

domowej –policja, sąd, prokuratura działająca na terenie Dzielnicy Praga Północ.  

Miejsce realizacji zadania: Sekcja Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, 

ul. Jagiellońska 49.  

● Program Razem bez przemocy – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet na terenie 

dzielnicy Praga Północ. Realizator: Fundacja Feminoteka  

Adresaci: kobiety doświadczające bądź zagrożone aktami przemocy ze strony 

najbliższych (20 osób).  

Cel: zapobieganie izolacji kobiet doświadczających przemocy, podniesienie wśród kobiet 

umiejętności reagowania na przemoc i radzenia sobie w sytuacjach przemocy i w 

sytuacjach zagrożenia, podniesienie umiejętności i tworzenia grup samopomocowych 

wśród kobiet, rozszerzenie zasięgu informacji o miejscach pomagających ofiarom 

przemocy w Warszawie. Podczas prowadzenia zajęć program przewidywał opiekę nad 

dziećmi uczestniczek. 

● Konsultacje indywidualne i grupa wsparcia dla kobiet. Realizator: Usługi 

Psychologiczne – K. Rusiniak. 

 Cel: zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom - kobietom, w których występuje 

zjawisko przemocy, nauczenie sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy.  

Adresaci: kobiety z rodzin doświadczonych problemami alkoholowymi, przemocą oraz 

innymi symptomami dysfunkcji społecznych i psychicznych. 

Cel główny : Zmiana postaw dzieci i młodzieży oraz ich rodzin wobec współczesnych 

zagrożeń poprzez  zintegrowane działania profilaktyczne 

 

 udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno - edukacyjnych: 
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Projekt - Ogólnopolska kampania: Zachowaj Trzeźwy Umysł  

Koordynator: Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ 

Współpraca: Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 30-klasy I - III -ok. 350 os. 

  Szkoła Podstawowa nr 73 klasy I - III oraz IV - VI -160 os 

  Szkoła Podstawowa nr 258 klasy IV - VI -160 os 

Wykonawcy: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół biorących udział w 

projekcie. 

Uczestnicy: dzieci z w/w szkół - ok. 670 

Założenia teoretyczne Kampanii: 

Kampania koncentruje się na zdrowiu dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży 

gimnazjalnej. Prawidłowy rozwój w obu grupach wiekowych, czyli szkoły podstawowej i 

gimnazjum, wiąże się z pewnymi podstawowymi zjawiskami i czynnikami: 

- z poziomem realizacji tzw. zadań rozwojowych, czyli - inaczej mówiąc - ze stopniem, w 

jakim dziecko osiągnęło kompetencje właściwe dla jego wieku i ze specyfiką jego 

rozwoju, 

- z opinią dziecka o tym, jak rodzice, przyjaciele, koledzy i nauczyciele zareagują na to, że 

korzysta ono np. z substancji uzależniających, 

- z subiektywnymi normami, 

- z przekonaniem dziecka, czy wolno mu pić alkohol, palić papierosy, brać narkotyki itp., 

- z oczekiwaniem pozytywnego wyniku, czyli z przekonaniem dziecka, że podjęte 

zachowania prozdrowotne przyniosą pozytywne efekty, 

- z wyobrażeniami o skutkach korzystania z danej substancji uzależniającej. 

Kampania zakłada zmniejszanie czynników ryzyka i wzmacnianie indywidualnych 

zasobów dziecka przez połączone oddziaływania: 

- w procesie podejmowania prozdrowotnej zmiany zachowania (czynniki podmiotowe > 

zamiar zdrowotny > prozdrowotne działania), 

- procesie rozwojowym i rozwiązania kryzysu normatywnego, 

- oraz oddziaływania na czynniki kontekstowe (poziomy od jednostkowego do 

społeczności lokalnej). 

      Ważne jest także uwzględnienie czynników zewnętrznych, mających bardzo duży 

wpływ na dziecko, związanych z: 
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- z rodziną dziecka lub nastolatka, 

- z wpływem, jaki wywierają rówieśnicy, 

- z oddziaływaniem szkoły, 

- ze specyfiką środowiska lokalnego. 

Cel główny: Promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia 

kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów. 

 

Cel szczegółowy nr 1: 

Kształtowanie podstawowych zachowań prozdrowotnych, WIEM I UMIEM. DOBRZE 

SIĘ BAWIĘ. 

Cel szczegółowy nr 2: 

Nabywanie poczucia kompetencji, czyli: LUBIĘ SIEBIE. DOBRZE SIĘ BAWIĘ. 

Cel szczegółowy nr 3: 

Promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową, czyli: LUBIĘ RUCH. DOBRZE SIĘ 

BAWIĘ. 

By wspomóc realizację celów kampanii, OPS zakupił pakiet materiałów przeznaczonych 

dla wszystkich uczestników Kampanii. Materiały te otrzymały szkoły biorące udział w 

Projekcie, zgodnie z potrzebami. 

Koszt zakupu materiałów w całości: 2 736,46 zł 

  W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe w klasach V szkól w niej uczestniczących. Badanie to dotyczyło wiedzy dzieci 

i postaw związanych z problematyką uzależnień i sięgania po alkohol. W badaniu udział 

wzięło 334 dzieci.  

W ramach realizacji zadań związanych z Kampanią OPS Praga Północ zawarł z 

wykonawcami Projektu 13 umów zleceń na łączną kwotę 9 500.  

W ramach w/w kwoty zostały pokryte koszty zarówno wykonawców projektu jak i zakupu 

materiałów niezbędnych do jego realizacji. 

Dodatkowo koszty w ramach realizacji zadania poniesiono na zakup: medali, 

pucharów, drobnych upominków dla dzieci, oraz zakup słodyczy. (180,73 zł.) 

Szczegółowe programy działań w ramach Kampanii: 

" Szkoła Podstawowa z nr 30 im. Powstańców 1863 r. z Oddziałami Integracyjnymi, 

ul. Kawęczyńska 2. W działaniach realizowanych w ramach Kampanii udział wzięły 

wszystkie dzieci z klas I-III (około 350 osób). Były to: 
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1. Warsztaty teatralne dla dzieci z klas III zakończone przygotowaniem przedstawienia 

pt. „ Czerwony Kaptur, czyli wiem i umiem, dobrze się bawię”. 

 

Realizatorzy: nauczyciel mianowany Ewa Janik i nauczyciel mianowany Radosław J. 

Potrac  

" Założenia programu: Harmonijny rozwój osobowości w profilaktyce oznacza 

wspieranie zdrowego trybu życia oraz rozwijanie zdrowia psychicznego. Obcowanie ze 

sztuką, tworzenie sztuki to wspaniałe narzędzie profilaktyczne w rękach świadomego 

wychowawcy.  

Teatr od wieków pomagał ludziom osiągnąć katharsis i znaleźć siły do zmiany w życiu. 

Celem warsztatów była też pomoc dzieciom w znalezieniu sił do owych pozytywnych 

zmian.  

" Sposób realizacji programu: Program realizowany był w postaci warsztatowych 

zajęć (scenografii, opracowania scenariusza, strojów i gry aktorskiej- ćwiczenia głosu, 

dykcji, mimiki, wyobraźni) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki: - profilaktyki - 

bezpieczeństwa: nie dziękuję od obcych nie przyjmuję. Włączanie w formę teatralną 

zagadnień- zachowania w sytuacjach trudnych takich jak - radzenie sobie z presją 

rówieśników, radzenie sobie ze stresem, agresją czy też umiejętnością poszukiwania 

pomocy u dorosłych -, i proszenia o pomoc.  

Na zakończenie Warsztatu teatralnego dzieci zaprezentowały podczas Wielkiego 

Finału Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007 przedstawienie teatralne "Czerwony 

kaptur, czyli wiem i umiem, dobrze się bawię".  

Bajka, autorstwa nauczycieli i uczniów klasy III, oparta została na kanwie bajki o 

Czerwonym Kapturku i wzbogacona o elementy profilaktyczne i humorystyczne.  

Bajka ta zagrana brawurowo przez dzieci, pełna elementów tanecznych i piosenek 

śpiewanych przez aktorów i widzów wprawiła w dobry humor każdego i stanowiła 

wspaniałe podsumowanie kampanii prowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 30. 

Należy podkreślić też fakt, że w obsadzie przedstawienia wzięły udział również dzieci 

autystyczne będące uczniami tej szkoły. 
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2. Zajęcia warsztatowe plastyczne pt. Spójrzmy inaczej na świat. 

" Celem tych zajęć było uzyskanie takiego wpływu na dziecko, aby lepiej rozumiało 

siebie, umiało współżyć w grupie i potrafiło znaleźć, także w samym sobie, oparcie w 

trudnych sytuacjach.  

"  Realizatorzy: nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego - Wioletta 

Kłos  

"  Założenia programu: Zgodnie ze starą maksymą:,,Lepiej Zapobiegać Niż Leczyć", 

którą można zastosować w odniesieniu do problematyki zachowań prozdrowotnych: 

Celem zajęć było kształtowanie osobowości dzieci i wspieranie ich rozwoju poprzez 

wzrost poczucia własnej wartości oraz fakt zrozumienia, jak ogromnie ważną rolę 

odgrywa w życiu każdego człowieka rodzina. Ile prościej jest pokonać przeciwności losu, 

gdy mamy prawdziwych przyjaciół i możemy na nich zawsze liczyć. Poprzez bajki i 

ulubionych bohaterów, bliskich dzieciom, zostały ukazane zasady, którymi należy 

kierować się w życiu: Jak ważna jest przyroda i otaczający nas świat i to, że powinniśmy o 

nią dbać, aby jak najdłużej służyła nam i następnym pokoleniom. 

  Efektem końcowym warsztatów plastycznych było stworzenie obrazów, prac 

plastycznych będących odzwierciedleniem wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych 

zajęć. 

" Tematy zajęć - hasła przewodnie: JESTEŚMY NIEPOWTARZALNI. JESTEŚMY 

WAŻNI.  RODZINA JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA. WARTO MIEĆ 

PRZYJACIÓŁ. AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS. ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY. 

BAJKI UCZĄ NAS I BAWIĄ. 

3. zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci pt. Rady nie od parady - zakończone 

opracowaniem albumu : Kodeks ucznia na wesoło. 

" Realizatorzy: nauczyciel dyplomowany - kształcenia zintegrowanego Agnieszka 

Jank -Soporowska  

" Założenia programu: Powstanie niniejszego programu zostało podyktowane 

potrzebą dzieci w zakresie pogłębienia ważnych umiejętności społecznych.  

Bezpieczeństwo często zależy od poczucia zdrowej więzi z grupą, adekwatnej 

samooceny oraz zdolności do stanowczej odmowy w sytuacji presji ze strony innych.  

W trakcie zajęć przekazywana była uczniom wiedza w formie zabawowej o tym, jak 

postępować, aby być lubianym i szanowanym przez innych. Dzieci nauczyły się 
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dostrzegać swoje mocne strony, rozpoznawać własne stany emocjonalne i radzić sobie z 

nimi oraz rozwijały umiejętność uważnego słuchania innych.  

Słuchając wierszy, opowiadań zawierających cenne rady i wskazówki - jak to 

wszystko osiągnąć, dzieci ustaliły cenne rady i wskazówki podpowiadające, co jest w 

życiu ważne i jak należy postępować, żeby żyć w zgodzie z innymi.  

Na zakończenie zajęć dzieci przygotowały pod kierunkiem nauczyciela album - 

kodeks ucznia pt. "Rady nie od parady". 

              

 

4. Zajęcia psychoedukacyjne pt.: "Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji"  

"       Realizatorzy: Mariola Ogrońska - psycholog Beata Sajewska - pedagog  

"       Uczestnicy zajęć: Uczniowie klas III i II Szkoły Podstawowej nr 30  

"       Tematyka zajęć i sposób realizacji:  

Uczniowie uczyli się dokonywać wyborów w przykładowych sytuacjach życia 

szkolnego, np.: namawianie do pójścia na wagary, zastraszenia kolegi, zapalenia 

papierosa, prośby o udzielenie pomocy, sposobów spędzania czasu wolnego.  

Na zakończenie powstały prace plastyczne związane z tematyką zajęć.  

" Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego z Oddziałami 

Integracyjnymi, ul. Białostocka 10/18 

 

1. Program zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy 

Umysł zgodnie z jej hasłem "Lubię sport, dobrze się bawię"  

Program zajęć pozalekcyjnych przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI o różnym 

stopniu sprawności fizycznej i różnych umiejętnościach. 

" Realizator: Regina Sikorska 

" Celem programu było podniesienie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie 

nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia, przygotowanie do uczestnictwa w sporcie i 

rekreacji ruchowej. Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy z elementami 



 81 

poszczególnych dyscyplin sportowych (piłka nożna, ringo, piłka siatkowa, lekkoatletyka).  

Zajęcia były propozycją zorganizowania czasu wolnego dzieciom pochodzącym z rodzin 

wielodzietnych, biednych, zagrożonych zjawiskami patologicznymi związanymi z chorobą 

alkoholową rodziców.  

2. Program zajęć tanecznych zgodnie z hasłem: "Lubię sport, dobrze się bawię"  

Program zajęć pozalekcyjnych przeznaczony był dla dziewcząt uzdolnionych ruchowo i 

muzycznie, a nie zainteresowanych takimi formami ruchu jak gry zespołowe, tenis 

stołowy czy pływanie.  

" Realizator: mgr. Monika Wojda 

" Adresaci: uczennice klas I-VI.  

" Założeniem programu było rozwijanie posiadanych przez dziewczynki uzdolnień 

ruchowo - muzycznych i predyspozycji do twórczej pracy z muzyką i ruchem oraz 

wyrabianie nawyków związanych z umiejętnością aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Dziewczęta zdobyły umiejętność: tworzenia krótkich układów tanecznych, posługiwania 

się w tańcu różnymi przyborami (skakanka, pompony, szarfy, chusty), samodzielnego 

wykonania elementów gimnastyczno - akrobatycznych (stanie na rękach, przerzut bokiem, 

przewroty, przetoczenia, szpagat).  

 

                  

 

3. Program zajęć sportowych z wykorzystaniem unihokeja jako gry zespołowej 

" Realizator: Jarosław Słocki"  

Zajęcia programowe były prowadzone metodą kompleksowo-zadaniową 

zawierającą zarówno przygotowanie ogólnorozwojowe jak i techniczno- taktyczne. 

" Adresaci: uczniowie klas IV-VI 

" Zajęcia sportowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 73 w Warszawie, 

odbywały się po godzinach lekcyjnych i udział w nich brały dzieci pochodzące z rodzin 

dysfunkcyjnych, które zostały wybrane przez realizatorów zadania. Prowadzone zajęcia 
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miały na celu, poprawienia kondycji fizycznej uczestników, zdrową rywalizację - poprzez 

udział w grupach sportowych wyodrębnionych w trakcie zajęć. W wielkim Finale 

Kampanii udział wzięły 4 drużyny wyłonione w ramach realizowanych programów 

sportowych.  

Do rywalizacji w 5 dyscyplinach (kozłowanie, rzucanie woreczków do celu, 

ściganie się jadąc na brzuchu na deskorolce, sztafecie z przekazaniem pałki, skoki na 

piłce) zachęcała uczestników finałów grupa taneczno-akrobatyczna, która dała prawdziwy 

popis swoich umiejętności. Na zakończenie zawodów finałowych zwycięskie drużyny 

otrzymały medale – złote, srebrne i brązowe z logo kampanii - ufundowane przez Wydział 

Sportu i rekreacji Urzędu Dzielnicy Praga Północ a także dyplomy uczestnictwa w 

Kampanii. 

                            

" Szkoła Podstawowa nr 258 im. Gen Jakuba Jasińskiego, ul. Brechta  

Zajęcia sportowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 258 w Warszawie, 

odbywały się po godzinach lekcyjnych i udział w nich brały dzieci pochodzące z rodzin 

dysfunkcyjnych, uczniowie klas IV-VI, które zostały wybrane przez realizatorów zadania. 

Prowadzone zajęcia miały na celu, przede wszystkim, poprawienia kondycji fizycznej 

uczestników i rywalizację - poprzez udział w grupach sportowych wyodrębnionych w 

trakcie zajęć.  Zajęcia programowe były prowadzone metodą kompleksowo - zadaniową 

zawierającą zarówno przygotowanie ogólnorozwojowe jak i techniczno - taktyczne. 

" Adresaci: uczniowie klas IV-VI 

" Harmonogram zajęć 

W ramach Kampanii prowadzone były: 

- mistrzostwa klas IV w 2 ognie drużyn mieszanych 

- mistrzostwa klas V w palanta drużyn mieszanych 

- mistrzostwa klas V w minikoszykówce chłopców 

- mistrzostwa klas VI w ringo drużyn mieszanych 

" Realizatorzy: mgr Dariusz Walentukiewicz, mgr Beata Muszyńska, mgr Michał 
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Małycha i mgr Marzena Stankiewicz - nauczyciele wychowania fizycznego 

W czasie Wielkiego Finału Kampanii zwycięskim drużynom wręczono medale -

złote, srebrne i brązowe oraz dyplomy uczestnictwa w Kampanii. 

                   

 

 Kampania Młoda Warszawa bez Procentów, realizator Homo Domini spółka 

Cywilna, OPS Praga Północ, Biuro Polityki Społecznej m.st. W-wy.  

Adresaci: sprzedawcy napojów alkoholowych – szkolenia, dzieci i młodzież-szkolenia 

pogadanki, ankiety, mieszkańcy Pragi - czujność społeczna wobec sprzedaży 

nieletniemu napojów alkoholowych, termin: lipiec - grudzień 2007 

 

Cel szczegółowy: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych inicjowanych lub 

koordynowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

PROJEKT: Wigilia Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej 

 

Celem zadania jest min. wzmocnienie poczucia wartości, wyróżnienie dzieci poprzez 

obdarowanie paczkami, jednorazowa pomoc materialna ubogim rodzinom z dziećmi w 

wieku szkolnym,- podtrzymywanie kultury i tradycji polskich związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia. 

 - sprawienie radości dzieciom, uczestnikom Spotkania Mikołajkowego, Adresaci zadania: 

dzieci praskie (1000 osób). 

 Organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych przy współpracy placówek oświatowych i Filii OPS: 

- wakacje w Jarosławcu (morze, 133 os.) Termin: 23.06 - 6.07.2007, Miejsce: Jarosławiec, 

Róża Wiatrów. Liczba dzieci:133 

- w Domaniewicach (Jura Krakowsko-Częstochowska, 45 os.), - dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych Wykonawca: Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa, 
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Białostocka 55m2 Termin: 13.08-26.08.2007, Miejsce: Domaniewice, Ośrodek 

szkoleniowy. Liczba dzieci: 45. 

 

PROJEKT: Gwiazdka 2007 - integracyjna impreza choinkowa dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych.  

 

Organizator: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ 

 Wydział Kultury Urzędu dzielnicy Praga Północ 

 Forum Praskich Organizacji Pozarządowych  

  

Miejsce realizacji: 

Szkoła Muzyczna przy ul. Namysłowskiej 4 w Warszawie - sala koncertowa 

OPS 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. 

W ramach organizacji imprez o charakterze profilaktyczno-okolicznościowych od 

wielu już lat OPS organizuje imprezy-spotkania gwiazdkowe dla dzieci z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla rodzin o niskim statusie materialnym tak, 

aby każde dziecko mogło doświadczyć radości związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia. Dzieci liczą na to, że św. Mikołaj o nich nie zapomni i dlatego również w 

2007 r. zorganizowana została impreza choinkowo - gwiazdkowa z uroczystym 

wręczaniem podarunków. Przy jej organizacji do współpracy zostały zaproszone 

organizacje pozarządowe oraz instytucje, które w naszej dzielnicy zajmują się 

problematyką dzieci. Impreza choinkowa 2007 r. została zaplanowana z udziałem 

organizacji skupionych w Praskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz we 

współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Północ.  

Celem realizowanego projektu była integracja działań różnych podmiotów na rzecz 

dzieci. Dotarcie do jak największej liczby dzieci, dla których uczestnictwo w imprezie 

Gwiazdkowej często jest jedyną możliwością doświadczenia radości, niespodzianek, 

śpiewu kolęd oraz spotkania z Mikołajem. Dlatego wspólne budowanie atmosfery radości 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz umożliwienie dzieciom wspólnego, rodzinnego 
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uczestnictwa w imprezie choinkowej to kolejny, bardzo ważny cel tego działania.  

Adresaci Projektu: 

Do udziału w imprezie zaproszono 470 dzieci w wieku od 4 do 14 lat wytypowanych 

zarówno przez pracowników socjalnych Ośrodka jak i organizacje skupiające dzieci i 

młodzież oraz dzieci przebywające w Ośrodku Wsparcia - Domu Samotnej Matki. Projekt 

Gwiazdka był realizowany w 2 turach: ze względu na poziom przygotowanych 

przedstawień - uczestnicy zostali podzieleni na 2 wiekowo różne grupy w następujący 

sposób: 1 tura – dzieci młodsze w wieku 4 - 10 lat uczestniczyły w imprezie od godz. 

10.00 i dla nich była przygotowana bajka „O śniegowym Bałwanku”. O godz. 12.00 

rozpoczął się koncert kolęd i karaoke dla dzieci starszych w wieku 10-14 lat. Realizatorem 

obu przygotowanych spektakli był teatr Baam Bamm z Krakowa. Dla każdej opisanej 

grupy przygotowano również spotkanie ze Świętym Mikołajem, który rozdawał 

świąteczne prezenty. Oprócz zaangażowania wielu pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz lokalnych organizacji na szczególną uwagę zasługuje grupa wolontariuszy 

skupionych przy Fundacji Drabina Rozwoju, którzy po raz trzeci wspierają imprezy 

organizowane przez OPS dla dzieci w dzielnicy.  

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu ze strony OPS: 

Specjalista ds. realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień-Ewa Gronkiewicz, 

Dział Pomocy Specjalistycznej                       

Koszt projektu: 24 728,50 zł. 

 

                 

 

PROJEKT: Interdyscyplinarne spotkanie Dotyczące współpracy na rzecz praskich dzieci 

i młodzieży w ramach realizacji działań profilaktycznych w zakresie Lokalnego 

Programu Profilaktyki na rok 2007 Dzielnicy Praga Północ. 

 

Cele: - podsumowanie zrealizowanych działań profilaktycznych oraz pracy 

wychowawczo-psychologicznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

- omówienie działań podejmowanych w ramach Praskiego forum Organizacji 



 86 

Pozarządowych,  

- omówienie i podsumowanie Projektu Praski Klub Gimnazjalistów realizowanego przy 

współpracy z Biurem Polityki Społecznej m.st. Warszawy  

- Integracja środowiska,  

- planowanie działań profilaktycznych na rok następny-2008. 

Podsumowanie spotkania: 

 Spotkanie w/opisane odbyło się zgodnie z planem.  

Dyrektor OPS przywitał zaproszonych gości dziękując im za udział we wszelkich 

działaniach profilaktycznych podejmowanych w ramach współpracy z OPS Praga Północ.  

Omówiono pokrótce działania Klubu Gimnazjalistów i zaproszono na oficjalne 

podsumowanie tego Projektu w dn. 17.12.07 w Oratorium.  

W miłej, świątecznej atmosferze zostały omówione pozostałe działania profilaktyczne 

prowadzone na terenie dzielnicy Praga Północ na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin i 

terenów zagrożonych przemocą, alkoholizmem i narkotykami. 

Koszty związane z realizacja Projektu: 1 602 zł  

( koszt związany z organizacją poczęstunku świątecznego dla uczestników Spotkania) 

Interdyscyplinarne Projekty dotyczące pomocy rodzinie w ramach realizacji działań 

profilaktycznych w zakresie Lokalnego Programu Profilaktyki na rok 2007 Dzielnicy 

Praga Północ. 

 

PROJEKT: Bez Przemocy -pomoc dla matek z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej. 

Adresaci: Mieszkańcy Domu Samotnej Matki i Dziecka, ul. Szymanowskiego 4,  

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej: specjalista ds. realizacji programu profilaktyki, 

dział pomocy specjalistycznej, kierownik Ośrodka Wsparcia -Domu Samotnej Matki i 

Dziecka. 

Większość kobiet trafiających do Ośrodka Wsparcia pochodzi z dysfunkcyjnych, 

patologicznych rodzin, w których nie otrzymały przygotowania do pełnienia społecznie 

akceptowanych ról- matki, żony, gospodyni. Dlatego od wielu już lat Ośrodek Pomocy 

Społecznej prowadzi działania w ramach usamodzielnienia rodzin, które trafiają do tej 

placówki. W ramach zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin doświadczających 

przemocy osoby w Ośrodku Wsparcia objęte są różnymi formami pomocy m.in. takimi 

jak: praca socjalna, pomoc materialna, specjalistyczne poradnictwo- pedagogiczne, 
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psychologiczne, prawne. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu zostały 

uruchomione kolejne formy pomocy, zmierzające do usamodzielnienia rodzin: 

POMOC PSYCHOLOGICZNA: 

- Grupa wsparcia i pomocy psychologicznej dla kobiet zagrożonych i doświadczających 

przemocy w rodzinie oraz konsultacje indywidualne. 

-prowadzący Krzysztof Rusiniak. 

Rodziny przebywające w Domu Samotnej Matki i Dziecka mają pierwszeństwo 

uczestnictwa w grupie terapeutycznej, której celem 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.  

POMOC PRAWNA - konsultacje prawnika dostępne w ramach działania Punktu  

Konsultacyjnego PIK, które dotyczą: poradnictwa w zakresie rozwiązania istniejącego 

problemu, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pisaniu pozwów, pism o charakterze 

prawnym), reprezentowania spraw mieszkanki, na jej życzenie 

POMOC MATERIALNA – dla osób usamodzielnionych na zakup artykułów 

gospodarstwa domowego. 

POMOC PEDAGOGICZNA - świadczona przez pracowników Działu Pomocy  

Specjalistycznej 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.                                    

Koszt projektu: 4 953,79 zł 
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PROJEKT: Ogólnopolska Kampania „Ciąża bez Alkoholu”  

( edycja lokalna) 

 

Realizator: OPS Praga Północ 

Współpraca: Urząd Dzielnicy Praga Północ  

Cele szczegółowe Projektu: 

 promocja abstynencji w okresie ciąży kobiet, 

 upowszechnienie wiedzy i uwrażliwienie społeczne na ten problem 

 zmiany w postawach i zachowaniach społecznych 

 Adresaci projektu: mieszkańcy Pragi Północ, kobiety i kobiety-potencjalne matki, lekarze 

ginekolodzy i przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele placówek oświatowych. 

Założenia teoretyczne projektu: 

Z badań wynika, że w Polsce, co trzecia kobieta w wieku prokreacyjnym (18-40 lat) 

piła alkohol w czasie ciąży. Tymczasem 83 % Polaków wie, że picie alkoholu przez 

kobietę w ciąży jest szkodliwe*. Dlaczego tak się dzieje? 

Jedną z przyczyn jest mylne przekonanie, że alkohol to wódka, a wino i piwo to właściwie 

już nie jest alkohol. Co gorsza kobiety, ich najbliżsi, a czasem niestety nawet ginekolodzy, 

błędnie zakładają, że niektóre postacie alkoholu mogą działać korzystnie. Tymczasem nie 

jest prawdą, że czerwone wino zwiększa liczbę czerwonych krwinek, a piwo, zwłaszcza 

ciemne jak np. Karmi, wzmaga laktację.  

W dawnych czasach kobiety piły piwo, bo po pierwsze – było zdrowsze niż woda z 

niewiadomego źródła, po drugie – było pożywne (zawiera sporo kalorii), a ludzie 

głodowali. O szkodliwym wpływie alkoholu niewiele wiedziano. Żadne badania naukowe 

nie potwierdzają też przesądu, że picie czerwonego wina ma korzystny wpływ na wzrost 

liczby czerwonych ciałek we krwi.  

Z układu pokarmowego alkohol w niezmienionej postaci przenika do krwioobiegu, 

a za jego pośrednictwem dostaje się do mózgu. Tam w określony sposób wpływa na 

ośrodki nerwowe, w tym kontroli zachowań. Powoduje, że w początkowym okresie jego 

działania pozbywamy się pewnych zahamowań, jesteśmy „wyluzowani”, a potem, po 

spożyciu większych ilości, tracimy koordynację ruchów i kontrolę nad ciałem.  

Ponieważ alkohol dostaje się do krwioobiegu, to poprzez łożysko dociera też i do płodu. 
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Zawartość alkoholu we krwi płodu będzie identyczna jak zawartość alkoholu we krwi 

ciężarnej kobiety. Łożysko nie chroni przed wnikaniem alkoholu do krwioobiegu dziecka, 

ani nie rozkłada alkoholu! Dlatego każdy kieliszek, który wypije ciężarna kobieta, 

wypijany jest równocześnie przez jej nienarodzone dziecko.  

   Alkohol jest eliminowany z organizmu przez wątrobę. Tylko ten narząd potrafi 

metabolizować (rozkładać) alkohol. Robi to jednak bardzo wolno. Najczęściej pozbywa 

się go w tempie 10-12 gramów na godzinę u mężczyzn i 8-10 gramów u kobiet. 

Pamiętajmy o tym, że kobiecy organizm w ogóle gorzej reaguje na alkohol. Naukowcy 

przypuszczają, że to efekt działania estrogenu. Organizm kobiety zawiera mniej płynów 

ustrojowych niż organizm mężczyzny, dlatego też, gdy kobieta i mężczyzna wypiją tę 

samą ilość alkoholu, u niej zawartość alkoholu we krwi będzie większa. 

Picie alkoholu przez kobiety w potocznym mniemaniu kojarzy się z uzależnieniem 

od alkoholu i zachowaniami typowymi dla marginesu społecznego. Badania dowodzą 

jednak, że najczęściej w czasie ciąży alkohol piją kobiety z wykształceniem średnim, 

najrzadziej z wykształceniem podstawowym. Najwięcej pijących w czasie ciąży kobiet 

jest w małych i średnich miastach – najmniej w dużych aglomeracjach i na wsiach.  

Niemal dwie trzecie kobiet w ciąży nie było ostrzeganych przez lekarzy przed 

negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu w tym czasie. Wśród tych ostrzeganych 

przez lekarza najczęściej ostrzegane były kobiety z najmłodszego pokolenia 18-40 lat 

(26%) oraz mieszkanki wsi (25%). Najrzadziej mieszkanki małych miasteczek (tylko 

10%). 

* Badanie przeprowadzone na zlecenie PARPA przez PBS w Sopocie w czerwcu i lipcu 2005 na 

reprezentatywnej próbie 1038 Polaków. 

Koszt projektu: 4 722,37 zł 

Debata edukacyjna w ramach projektu. 

Podczas spotkania prowadzonego przez moderatora, p. Różycką odbyła się 

prezentacja multimedialna „Wieczne dziecko” oraz wykład dotyczący negatywnego 

wpływu alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko. 

Celem zorganizowanej Debaty była promocja abstynencji w okresie ciąży kobiet, a 

przede wszystkim, upowszechnienie wiedzy i uwrażliwienie społeczne na ten problem. 

Wszelkie zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko 
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wtedy, kiedy będą również promowane i wspierane przez uczestników praskiej debaty.  

Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z 

piciem alkoholu przez kobiety spodziewające się dziecka jest jedną ze strategii działań 

wskazanych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2006-2010 oraz jednym z celów Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta stołecznego Warszawy, którego 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem na terenie Dzielnicy Praga Północ. 

Uczestnicy debaty: - przedstawiciele placówek oświatowych, służby zdrowia, 

Straży Miejskiej Poradni Pedagogicznych, organizacji pozarządowych, mieszkanki Pragi 

Północ będące w ciąży. 

Debata trwała ok. 2 godzin i zakończyła się krótką dyskusją uczestników dot. 

konieczności szerszego informowania społeczeństwa na temat szkód picia alkoholu i 

możliwości wystąpienia u dziecka zaburzeń FAS.  

Ciekawym wystąpieniem była relacja jednej z mieszkanek Pragi Północ, matki 4 

dzieci (5 ma się urodzić), byłej alkoholiczki, która w sposób prawdziwy opisała swoje 

doświadczenia z alkoholem i podziękowała za możliwość udziału w debacie oraz 

uzyskane informacje. Wszyscy uczestnicy Debaty otrzymali pakiety edukacyjne. 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 2007 

 

 Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ  

Cele projektu:  

1. „Zapewnienie pomocy specjalistycznej rodzinom z problemem uzależnień. 

a) podnoszenie umiejętności osób zajmujących się pomocą rodzinom z problemem 

uzależnień, 

b) zwiększenie dostępności informacji o możliwościach pomocy rodzinom z problemem 

uzależnień,(…) 

 Celem Projektu Edukacyjnego jest także: 

- podniesienie umiejętności i wiedzy specjalistycznej osób –pracowników socjalnych 

OPS, 

- zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom w sytuacji trudnej, 

- ustawiczne doskonalenie tej grupy zawodowej w zakresie pomocy rodzinom 
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 Adresaci Projektu – pracownicy socjalni OPS, pracujących, na co dzień z rodziną 

będącą w sytuacji trudnej-bezrobocia, uzależnień, występowania 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 roku 2005 i 2006, i zgodnie z tematyką, została przekazana do użytku pracowników Fili 

nr 1 i Fili nr 2 oraz PIK. 

Koszt Projektu: 2 545,60 zł. 

Kontrolę nad Projektem Edukacyjnym sprawuje:  

Działu Pomocy Specjalistycznej i Specjalista ds. realizacji programu uzależnień. 

 

PROJEKT: Spotkanie Wigilijne dla najuboższych i samotnych mieszkańców Pragi 

Północ jako element zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 

 

Organizator: 

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ 

Urząd dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 

Polski Czerwony Krzyż-Oddział Praski, ul. Szymanowskiego 7 

Miejsce i termin realizacji: Urząd dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 

OPS działa na terenie 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. Również istotnym problemem dzielnicy jest ubóstwo i 

samotność osób starszych, która może prowadzić do wykluczenia społecznego tej grupy 

społecznej.  

Cele Projektu: Celem zadania jest min. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

niwelowanie poczucia osamotnienia osób samotnych starszych, chorych, podtrzymywanie 

kultury i tradycji polskiej związanej ze specyficzną atmosferą Świąt Bożego Narodzenia- 

wspólna kolacja Wigilijna oraz przekazanie prezentów świątecznych.  

Adresaci: osoby samotne, starsze, zagrożone wykluczeniem społecznym i innymi 

symptomami dysfunkcji społecznych i psychicznych mieszkające na terenie dzielnicy 

Praga Północ – (100 osób). 

Koszt Projektu - 7 350 zł.  
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PROJEKT: Stop Przemocy w rodzinie 

 

W ramach Programu Reaguj! Powiadom! Nie toleruj! Komendy Stołecznej Policji Cele 

programu: 

 poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podnoszący jakość ich życia 

 dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, bez  wszelkich  przejawów przemocy  

Realizatorzy:  

 Komenda rejonowa Policji warszawa IV: Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, 

Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji 

 Ośrodek Pomocy Społecznej: specjalista ds. realizacji programów 

profilaktycznych, dział pomocy specjalistycznej. 

Adresaci: przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych 

realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ jako realizator działań 

profilaktycznych podejmowanych w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień dla dzielnicy Praga Północ od wielu lat współpracuje z Komendą Rejonową 

Policji Warszawa VI i w ramach tej współpracy powstał w/w projekt. Oprócz prac 

organizacyjnych pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej OPS przygotowali 

wystąpienie o realizacji programów profilaktycznych dotyczących zapobieganiu przemocy 

w środowisku lokalnym i agresji w szkole.  

 Koszt projektu: 337, 05 zł. 
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111444...   OOOŚŚŚRRROOODDDKKKIII   WWWSSSPPPAAARRRCCCIIIAAA   

 

Dom Dziennego Pobytu istnieje już od 29 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. 

W roku 2007 r. średnio z oferty w Domu Dziennego Pobytu korzystało 80 osób (co 

kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2006), z czego 50 osób korzystało 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). 

W 2007 roku, w Ośrodku Wsparcia nie zaszły istotne zmiany, dotyczące osób 

korzystających z tej formy pomocy.  
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Nadal 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.  

Większość osób korzystających z w/w formy pomocy posiada własne źródło 

utrzymania w postaci renty lub emerytury. Pozostali utrzymują się z zasiłku stałego. 

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.  

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.  

Ośrodek Wsparcia jest dla wielu osób starszych miejscem kontaktów towarzyskich. 

Chętnie korzystają oni z organizowanych imprez okolicznościowych, świątecznych, 

spotkań ze specjalistami i osobami znanymi. Ze względu na utrudniony dostęp do 

rehabilitacji chętnie uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez 

fizjoterapeutę na terenie placówki. 
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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 Domu Dziennego Pobytu 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. 

 

 

    Wielkanoc 2007        

 

 

 Od 11 lat w Ośrodku Wsparcia funkcjonuje kącik rehabilitacyjny wyposażony w 

sprzęt specjalistyczny. Celem prowadzonej rehabilitacji jest wypracowanie nawyków: do 

uprawiania ćwiczeń oraz zdrowego odżywiania. 

Osoby, które korzystają z usług w Domu to beneficjenci Ośrodka Pomocy 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 
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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).  

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,  

3. spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach wymiany międzypokoleniowej, 

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

Domu Dziennego Pobytu. 

 

● 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 2007 kontynuowano program realizowany w ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” „Akademia Twórczej 

Aktywności” skierowany na aktywizację i wykorzystanie potencjału wiedzy ludzi 

starszych w ramach wolontariatu i ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Realizacja 

projektu przyniosła nadspodziewanie dobre rezultaty zarówno dla dzieci, którymi zajmuje 

się organizacja jak i dla osób w wieku poprodukcyjnym, które przebywały w Ośrodku 

Wsparcia  

Program przyniósł również 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. 

W 2007 Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka realizowało w Domu 

Dziennego Pobytu m.in. projekt artystyczny „Portrety”. Powstała sztuka, wystawiona na 

deskach Teatru Stara Prochownia z udziałem osób starszych. 
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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. 

  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. 

W ciągu roku 2007 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 Domu to kobiety w wieku 25-40 lat.  

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. 
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W 2007 r. o pobyt w Ośrodku Wsparcia wystąpiło ogółem 52 osoby, z czego 22 

otrzymały odmowę. Powodem negatywnej decyzji był, przede wszystkim, brak wolnych 

miejsc w placówce a dodatkowo - w przypadku 2 osób - stan zdrowia, w przypadku 20 

osób- brak stałego powiązania z dzielnicą i gminą Warszawa. 

Wyposażenie Domu Samotnej Matki i Dziecka  

Placówka posiada 11 pokoi, wyposażonych w podstawowy sprzęt. Mieszkankom 

udostępniono łazienki z kabinami prysznicowymi, kompleks kuchenny z kuchenkami 

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 pomieszczeń 

Domu uzyskano od sponsorów. Wszystkie pomieszczenia utrzymywane są w czystości 

przez same mieszkanki, pełniące dyżury według grafiku ustalonego 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 kryzysowych 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 rodzinny i szukać schronienia na czas potrzebny do 

zorganizowania życia rodziny od nowa.  

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

minem 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.  
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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, konkubenci 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 - niewykazującego 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 nieformalnych - 

konkubinacie. W trudnych sytuacjach ostrych konfliktów kobiety, które zdecydowały 

się zamieszkać bez formalnego zameldowania są wyrzucane z lokalu wraz z dziećmi. 
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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, niewykazujące 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 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 



 102 

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 dysfunkcyjnych, 

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.  

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 ww. działań jest kierownik Ośrodka Wsparcia.  
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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 „Złotego Wieku”  

 

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 „Złotego Wieku” posiada dużą salę przeznaczoną jednorazowo na około 50 

osób i taka liczba korzystała z Klubu w 2007 roku. 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 2007 w Klubie działało nadal Stowarzyszenie Centrum Informacji 

Społecznej (w ramach Biura Porad Obywatelskich), które oprócz porad skierowanych do 

stałej grupy „seniorów” przyjęło ok. 350 osób potrzebujących różnego typu informacji i 

wsparcia. 

Zwiększenie dostępności Klubu „Złotego Wieku” 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.  
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♦ Organizowanie spotkań okolicznościowych oraz aktywizowanie do ich 

współorganizowania. 

W 2007 r. odbywały się różne imprezy okolicznościowe: uroczysta Wigilia, Śniadanie 

Wielkanoce, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, zakończenia karnawału (tłusty 

czwartek). Odbywały się również cykliczne, cotygodniowe wieczorki taneczne. W 

organizacji wszystkich wymienionych imprez czynny udział brali klubowicze.  

♦ Organizowanie spotkań i prelekcji w ramach profilaktyki zdrowotnej i promocji 

zdrowia. 

W ciągu 2007 roku odbywały się również prelekcje zorganizowane m.in. na temat 

stosowania właściwej diety przez osoby starsze. Prelekcje prowadziło Stowarzyszenie 

Diabetyków oraz Koło Praktyczna Pani. 

♦ Wspieranie indywidualnych inicjatyw zmierzających do samorealizacji osób starszych. 

W roku 2007 kontynuowano działalność Klubu Brydżowego. Spotkania odbywały 

się 2 razy w tygodniu. Klub Brydżowy skupiał 12 osób.  

W ramach rozwoju własnych zainteresowań kontynuowano również spotkania Koła 

skupiające panie zajmujące się robótkami ręcznymi. Wyroby członkiń Klubu zdobią nasze 

pomieszczenia. W ramach rozwoju zainteresowań nadal rozwijano działalność w ramach 

Klubu Kulturalnego, którego celem jest poznanie ciekawych miejsc Stolicy. W ramach 

Klubu Kulturalnego zorganizowano także 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. Działalność ta była 

kontynuowana również w roku 2007. 

 

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

stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych. 

 

 


