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Dzielnica Praga Północ jest rejonem urbanistycznym, w którym dominuje stare, 

przedwojenne budownictwo komunalne. 64 % zasobów mieszkaniowych stanowią 

budynki wybudowane przed 1944 rokiem, obecnie w złym stanie technicznym, słabo 

wyposażone o niskim standardzie (tylko ok. 80 % mieszkań posiada łazienkę, a 70% 

centralne ogrzewanie). 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 przekwaterowano 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. 

   

   

   

   

11..  DDZZIIEELLNNIICCAA  PPRRAAGGAA  PPÓÓŁŁNNOOCC  WW  SSTTAATTYYSSTTYYCCEE::  

 

  ● 11,4 km ²  powierzchni 

  ● 69 526  mieszkańców  

  ● 68 142  posiadający meldunek stały   

  ● 1384  zameldowanych czasowo 

  ● 8527  uczniów (w 180 osób w gimnazjum dla dorosłych) 

 

 

Dzielnica Praga - Północ zajmuje powierzchnię 11,4 km², na której zamieszkuje 69.526 

mieszkańców (w tym: 68.142 stałych i 1384 zameldowanych czasowo - dane Biura 

Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura w Dzielnicy Praga Północ Urzędu Miasta 

St. Warszawy na 31.12.2008 r.). Struktura płci mieszkańców charakteryzuje się przewagą 

kobiet (54%) w stosunku do mężczyzn (46%). W porównaniu z rokiem 2007 (70.089 osób) w 

liczbie mieszkańców dzielnicy nie obserwuje się istotnych zmian.  
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Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ według wieku. 

  

Mieszkańcy wg wieku Liczba osób 
Wskaźnik 

procentowy 

W wieku produkcyjnym 

Kobiety 19-60 lat 

Mężczyźni 19-65 lat 

          22.856 

          22.160 

32.85 % 

31.85 % 

W wieku emerytalnym 

> 60 kobiety 

> 65 lat mężczyźni 

8899 

3475 

12.80 % 

5 % 

Dzieci i młodzież 0-18 lat 

 
 12.136 17.5% 

Mieszkańcy ogółem 69.526 100,0 % 

                        Źródło: Opracowanie własne np. danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Praga Północ U.M. s. t Warszawy na dzień 31.12.2008 r. 

 

Z analizy danych zamieszczonych w tabeli wynika, że 64,70% mieszkańców Dzielnicy 

Praga Północ stanowią osoby w wieku produkcyjnym pomiędzy 19 a 65 rokiem życia, z 

czego 32,85 % to kobiety, mężczyźni zaś 31.85 %. Analizując strukturę wieku mieszkańców 

Dzielnicy Praga Północ należy uznać, iż w grupie osób w wieku produkcyjnym nie ma 

wyraźnej różnicy pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn.  

17.80% to osoby w wieku poprodukcyjnym, po 65 roku życia. Jak wynika z danych, wśród 

osób w wieku poprodukcyjnym liczba kobiet jest znacznie wyższa (12,80 % ogółu 

mieszkańców) w stosunku do liczby mężczyzn (5 %). Podobną liczbowo grupę (17,5%) 

stanowią dzieci i młodzież w wieku od 0 -18 lat. 

 

 

Struktura mieszkańców Dzielnicy Praga Północ wg głównego źródła utrzymania 
 

 

Z danych GUS (www.stat.gov.pl/) wynika, że na dzień 31.12.2006 r. pracę zawodową 

wykonywało 31.712 mieszkańców Dzielnicy, z czego 24,3 % stanowiły osoby zatrudnione w 

przemyśle. Pozostała grupa (75,7 %,) to osoby zatrudnione w usługach – rynkowych (55 %) 

i nierynkowych (20,7 %). 

Z pracy, głównie najemnej, utrzymuje się 56% mieszkańców, 38 % posiada dochody z nie 

zarobkowych źródeł typu renta, emerytura i zasiłki. Pozostałe 6% stanowią mieszkańcy z 

dochodami ze źródeł nieustalonych np. z rolnictwa czy własności. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Struktura dzieci i młodzieży w dzielnicy Praga Północ wg kategorii wieku. 

 

 Szkoły podstawowe  3.276  

 Szkoły ponadgimnazjalne 3526 

 Do wieku przedszkolnego  2067  

 Gimnazja  1725 

 Przedszkola  1488 

 

Opracowanie własne np. Danych Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. 

Warszawy na dzień 31.12.2008 r. 

 

 

Sytuacja szkolna dzieci i młodzieży 

 

Pedagodzy szkolni, psycholodzy zajmujący się problemami i potrzebami dzieci z rodzin 

marginalizowanych sygnalizują pogorszenie się sytuacji 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. 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. 
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 Poziom edukacyjny praskich dzieci i młodzież był od lat najniższy w całej 

Warszawie. Rok 2008 przyniósł zmiany ww. zakresie. Według raportu Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej na rok 2008. Dzielnica Praga Północ nie plasuje się już na ostatnim miejscu 

wśród innych dzielnic (gorsze miejsca osiągnęły dzielnice: Wola, Ursus, Włochy, Targówek i 

Wesoła).  

Szansą na poprawę sytuacji edukacyjnej dzieci praskich jest uruchomienie przez 

Wydział Edukacji Urzędu Dzielnicy Praga Północ programu „Praskie 5 - latki” czy realizacja 

w Ośrodku Pomocy Społecznej projektów skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Najistotniejszym zadaniem w w/w działaniach jest stworzenie lokalnego partnerstwa i 

budowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży obejmujących różne poziomy oddziaływania.  
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22..  ZZAASSOOBBYY  ((NNa podstawie informacji zebranych w IV kwartale 2008 r. do Praskiego Informatora Społecznego)  
 

 

 

 

 2 żłobki  

 14 przedszkoli 

 7 szkół podstawowych (w tym 2 z oddziałami integracyjnymi i 1 dla dzieci z 

autyzmem) 

 7 gimnazjów(w tym 2 z oddziałami integracyjnymi) 

 16 liceów ogólnokształcących 

 18 szkół zawodowych (w tym m.in. technika – 8; policealne - 3) 

 Szkoły wyższe- 3 

 Sąd rejonowy  

 Zespoły kuratorskiej służby sądowej 

 Komenda Rejonowa Policji 

 Straż Miejska 

 Ośrodek Pomocy Społecznej (dokładny opis str. ……) 

 3 szpitale 

 33 Zakłady Opieki Zdrowotnej (w tym 11 publicznych i 22 niepubliczne) oraz ośrodek 

terapii uzależnień 

 Zespół psychologiczno- terapeutyczny wileńska przy Stowarzyszeniu dla Rodzin  

 katolicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

 Ośrodek wychowawczy „Caritas” 

 Katolicki ośrodek adopcyjno- opiekuńczy 

 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

 Organizacje pozarządowe działające na rzecz: dzieci i młodzieży (13), osób 

niepełnosprawnych (9), i inne (6).  

 Ośrodki sportowe – 4 

 Galerie i centra kultury – 18 

 Teatr – 4 

 Nowe Kino „Praha” 

 Dom Kultury 

 4  stowarzyszenia działające na rzecz kultury  

 10 stowarzyszenia i kluby sportowe  

 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. 
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/Wymienione organizacje i instytucje aktywnie współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Północ/ 

 

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

„Matusi Małgorzaty” oraz Klub Młodzieżowy „Kontra”. 

► Caritas” Diecezji Warszawsko-Praskiej, oprócz statutowej działalności charytatywnej 

prowadzi „Klub Alternatywny” dla młodzieży zrzeszający młodzież gimnazjalną. 

► Stowarzyszenie dla Rodzin, prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci szkolnych, 

program profilaktyczno-socjoterapeutyczny i poradnictwo rodzinne, programy dla 

przedszkolaków, 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, osób niepełnosprawnych, 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. cykliczne edycje „Mini ligi 6 piłkarskich” zrzeszająca 

młodzież szkolną. 

► Ogniska Środowiskowe: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Zarząd Dzielnicy Praga Północ): 

ul. Wileńska 55/57, Wileńska 7, Białostocka 22, Kępna 4. 

► Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi poradnię dla osób dorosłych z Autyzmem i 

świetlicę dla dzieci niepełnosprawnych – ul. Białostocka 9. 

► Fundacja Pomocy Dzieciom i osobom dorosłym z wadą słuchu i dodatkowymi 

zaburzeniami „ Pokonać Ciszę” ul. Śnieżna 3. 
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   Polski Związek Głuchych – ul. Białostocka 4.  

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

ul. Środkowa 9. 

► 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: 

 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. Sierakowskiego 9 ( gimnazjum nr 31) i 

Namysłowska 1 wejście od ul. Brechta ( Filia SP. 258). 
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            33..  PPRROOBBLLEEMMYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  NNAA  TTEERREENNIIEE  DDZZIIEELLNNIICCYY  PPRRAAGGAA  --  PPÓÓŁŁNNOOCC  
 

Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa i demograficzna dzielnicy powoduje, że na jej terenie 

występują problemy społeczne, które pociągają za sobą szereg negatywnych skutków.  

Do najważniejszych z nich należą: 

 ubóstwo, 

 problemy osób niepełnosprawnych, 

 bezrobocie, 

 patologie tj.: alkoholizm, narkomania , przestępczość, przemoc domowa, 

 trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych,  

 problemy związane ze wzrostem populacji ludzi starszych.  

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Z analizy przeprowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że od dwóch 

lat najistotniejszym problemem w Dzielnicy Praga Północ jest niepełnosprawność. W 2008 

r. dotyczy aż 1154 osób (1324 w 2007 r.) korzystało z różnych form pomocy i wsparcia 

ośrodka. Należy podkreślić, że w większości, problem ten jednocześnie dotyczy rodzin 

ubogich. 

 Aby wyjść naprzeciw potrzebom tej grupy osób, w grudniu 2007 r. Ośrodek przeprowadził 

badania wśród niepełnosprawnych beneficjentów a w 2008 roku dokonano ich analizy. 

W ramach badania problemu niepełnosprawności na terenie dzielnicy, została 

opracowana ankieta, której celem było: pozyskanie informacji, w zakresie istniejących 

barier, potrzeb i ograniczeń osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie danych do 

przygotowania oferty pomocowej dla niepełnosprawnych. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady w formie ankiety z 1 130 osobami 

niepełnosprawnymi- klientami OPS. Ankieta zawierała 13 pytań w tym: 8 pytań 

zamkniętych, 2 pytania półotwarte i 3 pytania otwarte. Pytania ankiety dotyczyły: danych 

podstawowych (wiek, płeć, adres, źródło utrzymania, dochód), sytuacji rodzinnej i 

mieszkaniowej (w tym barier), problemów osoby niepełnosprawnej (w formie pytań 

otwartych).  

Analiza  

W grupie 1 130 osób niepełnosprawnych objętych badaniem, najliczniejszą grupę 

stanowią mężczyźni - 600 osób, nieco mniejszą kobiety - 450 osób a najmniej liczną dzieci - 

80 osób.  
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Z danych przedstawionych w Diagramie nr 1 wynika, że wśród niepełnosprawnych 

klientów OPS najmniej liczną grupę stanowią osoby młode, w wieku 18 - 25 lat zarówno 

wśród kobiet jak i mężczyzn, najliczniejszą zaś osoby w przedziale 51 – 60 lat.  

W trzech przedziałach: 26 - 40 lat, 41 - 50 lat, i 51 - 60 lat wśród niepełnosprawnych osób 

korzystających z pomocy Ośrodka liczba mężczyzn jest zdecydowanie wyższa niż liczba 

kobiet.  

Osoby powyżej 61 roku życia stanowią trzecią pod względem liczebności grupę, 

wśród niepełnosprawnych klientów. W tej grupie wiekowej zaznacza się niewielka 

przewaga kobiet (statystycznie kobiety żyją dłużej).  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród osób niepełnosprawnych korzystających z 

pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni 

w wieku 51 - 60 lat. 

 

Diagram Nr 1. Struktura wieku badanych 

0
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mężc zyźni

kobiety

 

 

Sytuacja materialna osób niepełnosprawnych 

Podstawowym źródłem utrzymania dla większości badanych jest zasiłek stały, który 

otrzymują w ramach pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Tą formą świadczenia 

pieniężnego objętych jest 730 osób. Podstawowym źródłem dochodu dla 210 badanych 

osób jest renta inwalidzka, zaś dla 80 dochodem tym jest emerytura.  
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Źródłem utrzymania dla 49 beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej jest zasiłek 

rodzinny i alimenty natomiast 19 osób utrzymuje się z renty rodzinnej. W grupie 1130 osób 

niepełnosprawnych objętych badaniem tylko 42 uzyskiwały dochody z pracy.  

Osoby niepełnosprawne, korzystające z różnych form pomocy świadczonej przez 

OPS, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.  

Nieporównywalnie dużą grupę (790 osób) wśród badanych, stanowią 

niepełnosprawni, których dochód wynosi poniżej 500 zł. na osobę w rodzinie. 193 

beneficjentów posiada dochód na osobę w rodzinie mieszczący się w przedziale od 501 

do 650 zł . Dochód 83 osób mieści się w przedziale od 651 do 800 zł. Tylko 64 osoby, z 

grupy objętej badaniem, posiadają dochód na osobę w rodzinie powyżej 800 zł 

miesięcznie.  

 Z przeprowadzonej analizy sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych wynika, że 

podstawowe źródło utrzymania dla większości z nich (64,6 % ogółu) stanowi pomoc 

finansowa w formie zasiłku stałego. Dla 31,7% osób źródłem dochodu jest renta, 

emerytura, zasiłek rodzinny, alimenty lub renta rodzinna. Wśród osób objętych badaniem 

tylko 3,7% uzyskiwało dochody z pracy. 

    Większość badanych osób niepełnosprawnych posiada stosunkowo niski dochód 

na osobę w rodzinie, który wynosi od poniżej 500 zł do nieco powyżej 800 zł miesięcznie, 

najliczniejszą grupę (69,9 %) stanowią ci, których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 500 zł. 

Diagram Nr 2. Dzieci niepełnosprawne 
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Z danych przedstawionych w Diagramie Nr 2 wynika, że wśród dzieci 

niepełnosprawnych objętych badaniem, najliczniejszą grupę stanowią dzieci w przedziale 

wieku 6 – 10 lat. Podobną liczbowo grupę stanowią dzieci w przedziale wieku 11 – 15lat. 

Wśród osób objętych badaniem OPS najmniej liczną grupę stanowią dzieci w przedziale 

wieku 16 – 18 lat. 

Sytuacja rodziny, w której jest osoba niepełnosprawna lub dziecko specjalnej troski 

jest trudna, zwłaszcza ze względów ekonomicznych. Trudniejsza jest także sytuacja 

samego dziecka niepełnosprawnego, zarówno społeczna, ze względu na dostęp do 

nauki i kontaktów rówieśniczych jak i psychiczna, związana z akceptacją własnej 

niepełnosprawności. Dlatego też wiele działań Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

skierowanych na bezpośrednie wspomaganie tej grupy adresatów a także wspieranie 

lokalnych inicjatyw, których celem jest pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.  

 W zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym niezwykle 

istotną formą pomocy jest wolontariat, który od kilku lat funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Jest to forma działań, z której chętnie korzystają osoby niepełnosprawne. 

Wolontariusze pracują w domu również z dziećmi specjalnej troski. Oprócz pomocy w 

nauce, proponują: zabawę, spacery, czy wsparcie przy rehabilitacji dziecka. Zakres 

pomocy w ramach Wolontariatu jest ustalany indywidualnie z osobą zainteresowaną.  

Ośrodek Pomocy Społecznej stara się także inicjować działania kulturalne na rzecz tej 

grupy osób. Od wielu już lat organizujemy lub jesteśmy współorganizatorem 

integracyjnych imprez z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka. Wśród nich były 

również rodzinne pikniki integracyjne. 

Diagram Nr 3. Stopnie niepełnosprawności 
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Wśród klientów OPS zdecydowaną większość stanowią osoby z orzeczonym 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (783), 189 osób legitymuje się orzeczonym 

znacznym stopniem niepełnosprawności, natomiast 158 osób- stopniem lekkim. 

Przyczyną takich dysproporcji może być to, iż umiarkowany i znaczny stopień 

niepełnosprawności uprawnia do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w formie 

zasiłku stałego. Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności są zobowiązane 

do aktywności zawodowej (często są czynne zawodowo).  

Z danych uzyskanych na podstawie przeprowadzonego badania wynika, że istotnym 

problemem osób niepełnosprawnych jest samotność i osamotnienie. Prawie połowa 

beneficjentów Ośrodka to osoby samotne (527 osób) z dość istotną przewagą mężczyzn 

(304 osoby).  

Większość osób niepełnosprawnych odczuwa osamotnienie wynikające z różnych 

przyczyn: losowych, rodzinnych i zdrowotnych, często są nimi izolacja społeczna lub 

utrudniony kontakt z rodziną ( n p. z powodu słabych więzi, dużych odległości lub braku 

czasu).  

Problemy osób niepełnosprawnych 

Problemy osób niepełnosprawnych są złożone i obejmują różne obszary 

funkcjonowania i rozwoju. Są one przyczyną pogłębiania się izolacji i wykluczenia 

społecznego tej grupy osób. Aby poprawiać jakość życia osób niepełnosprawnych i 

ułatwić im funkcjonowanie Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie 

przeprowadzonego badania, podjął próbę; zdefiniowania najistotniejszych problemów tej 

grupy beneficjentów oraz określenia kierunków działań, jakie należy podjąć, aby w jak 

najszerszym zakresie umożliwić im właściwe wypełnianie ról społecznych. 

Na podstawie analizy ankiet, wypełnionych przez badane osoby określono najistotniejsze 

grupy problemów, zgłaszanych wg. stopnia ich ważności. Są nimi: 

 Ubóstwo. 

 Bariery architektoniczne, urbanistyczne w komunikowaniu się – zarówno w 

budynkach użyteczności publicznej jak i w mieszkaniach. 

 Utrudniony dostęp do leczenia, opieki medycznej i rehabilitacji. 

  Bariery komunikacyjne. 

 Dysfunkcja rodzin – ograniczenie sprawności występuje z wieloma innymi problemami 

takimi jak alkoholizm, przemoc domowa, konflikty rodzinne. 

 Utrudniony dostęp do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

 Samotność i osamotnienie, w tym brak opieki i wsparcia ze strony osób bliskich. 

 Ograniczona możliwość udziału w życiu kulturalnym. 
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     Najistotniejszym problemem zgłaszanym przez badane osoby niepełnosprawne jest 

zła sytuacja materialna. To jeden z ważniejszych powodów kierowania przez OPS różnych 

form wsparcia do tej grupy osób. Kolejnym równie istotnym problemem, zgłaszanym przez 

klientów, są bariery architektoniczne, urbanistyczne (zarówno w budynkach użyteczności 

publicznej jak i w mieszkaniach) oraz w komunikowaniu się.  

           Zły stan budownictwa mieszkaniowego to kluczowy problem Dzielnicy Praga 

Północ. To jedyna dzielnica Warszawy, w której aż 65 % zasobów mieszkaniowych 

stanowią budynki wybudowane przed 1944 rokiem a więc często w bardzo złym stanie 

technicznym. Wysokie kondygnacje, brak wind brak podstawowych wygód (c. o. gazu, 

ciepłej wody, sanitariatów, łazienek) - to braki często występujące w lokalnych zasobach 

mieszkaniowych a tym samym w mieszkaniach osób badanych. Taka sytuacja wpływa na 

to, że osoby z ograniczoną sprawnością ruchową są zamknięte w czterech ścianach i 

odizolowane od świata zewnętrznego, od kontaktów społecznych, co pogłębia ich 

frustrację.  

W Dzielnicy Praga Północ część budynków użyteczności publicznej nie jest również 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak podjazdów, wind, poręczy czy 

przystosowanych sanitariatów. Te niedogodności ograniczają udział osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym.  

Na kolejnym miejscu, jako problem w funkcjonowaniu, badane osoby niepełnosprawne 

wymieniły: utrudniony dostęp do leczenia, opieki medycznej i rehabilitacji. Natomiast 

bariery komunikacyjne - wysokie krawężniki, brak ciągów komunikacyjnych czy 

sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych- stanowią problem zwłaszcza dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i niewidomych.  

Na kolejnym miejscu badani wymieniali sytuację rodzinną (np. konflikty, 

uzależnienia) jako problem, który utrudnia im funkcjonowanie. W kilkunastu przypadkach 

problem uzależnienia dotyczył także samych badanych. Mniej ważnym, ale także istotnym 

problemem, dla osób objętych badaniem, jest utrudniony dostęp do zatrudnienia, 

odczuwana samotność i osamotnienie w tym brak opieki i wsparcia ze strony najbliższych. 

Na ostatnim miejscu, pod względem ważności, jako problem utrudniający funkcjonowanie 

badani wymieniali ograniczona możliwość udziału w życiu kulturalnym ze względu na 

istniejące bariery oraz możliwości finansowe. 

Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje do tej grupy beneficjentów różne formy 

pomocy: zarówno materialnej (w postaci zasiłków stałych i celowych w tym na: 

dofinansowanie do kolonii i obozów integracyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla 

matki z dzieckiem, likwidacji barier i innych) jak i pomocy niematerialnej głównie w postaci 

pracy socjalnej.  
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Niezwykle ważnym aspektem pracy socjalnej realizowanej w Ośrodku Pomocy 

Społecznej jest praca w środowisku rodzinnym i otoczeniu społecznym osoby 

niepełnosprawnej m.in. utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami i organizacjami z 

pomocy, których korzystają klienci Ośrodka.  

Do działań realizowanych w ramach pracy socjalnej należą m.in. pomoc w 

uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, uzyskaniu i korzystaniu ze środków łączności, 

kontaktowaniu z organizacjami działającymi na rzecz konkretnych grup osób 

niepełnosprawnych, zapewnienie pomocy opiekunek domowych.  

To także działalność doradcza i informacyjna, prowadzona przez pracowników 

socjalnych oraz specjalistów, zarówno w zakresie przysługujących praw jak i możliwości 

korzystania z różnych form pomocy.  

Ważnym działaniem na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 

Dzielnicy Praga Północ jest integracja środowiska i tworzenie lokalnego systemu wsparcia. 

Dzięki danym uzyskanym w wyniku przeprowadzonego badania Ośrodek Pomocy 

Społecznej przygotował plan działań kierowanych do tej grupy beneficjentów na rok 

2009.  

Plan ten obejmuje następujące działania: 

 Aktywizację środowiska lokalnego (wolontariat, ruch samopomocy, koalicja). 

 Pomoc w zakupie lub wypożyczeniu sprzętu i urządzeń zwiększających sprawność 

fizyczną. 

 Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier - dostosowanie mieszkań i najbliższego 

otoczenia w celu zwiększenia samodzielności w życiu codziennym oraz umożliwienia 

kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. 

 Pomoc w organizacji wypoczynku również dla członków rodzin zajmujących się 

osobą niepełnosprawną. 

 Zwiększenie dostępności doradztwa i poradnictwa oraz informacji. 

 Zwiększenia dostępności, zakresu i jakości usług opiekuńczych na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin.  

 Promowanie działań integracyjnych – w przedszkolu, szkołach, świetlicach 

środowiskowych … 

Wskazania do działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga Północ. 

 

Niepełnosprawność powoduje izolację społeczną oraz wykluczenie licznej grupy 

osób z życia społecznego i zawodowego w związku z tym niezbędne stają się działania 

zmierzające do poprawy warunków życia tych osób i ich integracji ze społeczeństwem 

poprzez: 



 16 

 Sukcesywną likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, 

komunikacyjnych . 

 Rozszerzenia możliwości edukacyjnych i przygotowania do pracy osób 

niepełnosprawnych. 

 Wzmocnienie działań organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych. 

 Intensyfikację działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem społecznym (np. tworzenie placówek wsparcia dziennego – w tym 

środowiskowego domu pomocy dla osób psychicznie chorych i upośledzonych 

umysłowo, świetlic dla dzieci i młodzieży). 

 Budowanie sieci wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych ( w tym dzieci). 

 Upowszechnianie wiedzy o warunkach życia i potrzebach osób niepełnosprawnych 

oraz systematyczne monitorowanie działań zmierzających do ich integracji ze 

społeczeństwem. 

BEZROBOCIE 

Z danych uzyskanych z Urzędu Pracy m.st. Warszawy wynika, że na terenie Dzielnicy 

Praga Północ na dzień 31.12.2008 r. zarejestrowanych było 1411 osób co stanowi 3,1% 

osób w wieku produkcyjnym. W stosunku do roku 2007 (2 555 osób) liczba bezrobotnych 

zmniejszyła się prawie o połowę. W roku 2008 spadek odnotowano również w liczbie osób, 

którym przysługiwało prawo do zasiłku (179 osób przy 239 osobach w 2007 r.)  

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

miesięcy) w roku 2008 stanowili nieco ponad 49 % osób zarejestrowanych natomiast w 

porównywalnym okresie sprawozdawczym roku 2007 ta kategoria osób stanowiła 65% 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.  

Liczba młodych osób bezrobotnych - do 25 r. życia - utrzymała się na poziomie roku 

ubiegłego tj. ok. 8% ogółu zarejestrowanych, natomiast z 16% do 18,4% zwiększyła się 

liczba osób po 55 roku życia. Podobnie jak w roku 2007, w roku 2008 najliczniejszą grupę 

zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 55 r. życia (73,6%).  

W porównaniu do roku 2007 zmieniła się struktura zarejestrowanych bezrobotnych 

mieszkańców Pragi Północ pod względem wykształcenia. Osoby z wyższym 

wykształceniem stanowiły grupę liczniejszą (12 % przy 7% w roku 2007) wśród 

poszukujących zatrudnienia, z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym nieco 

niższą (23%) niż w roku 2007 (29%), średnim ogólnokształcącym – 9%. Na tym samym 

poziomie – 22%- utrzymała się liczba osób zarejestrowanych z wykształceniem 

zasadniczym. Mimo, że zmniejszyła się nieco liczba bezrobotnych wśród osób z 
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wykształceniem podstawowym (z 41 % w roku 2007 do 34% w roku 2008) to podobnie jak 

w roku 2007 stanowili oni najliczniejszą grupę wszystkich zarejestrowanych. 

Z przedstawionej analizy wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2008 r. zmniejszyła 

się, w sposób znaczący, liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne (o 1144), 

oraz liczba osób, którym przysługiwało prawo do zasiłku (o 60 osób). Ta tendencja 

utrzymuje się już drugi rok. Niewielkim zmianom uległa również struktura osób 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne zarówno wg. wieku jak i wykształcenia.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Poważnym problemem Dzielnicy Praga Północ jest stan bezpieczeństwa. Oprócz 

tradycyjnych przestępstw takich jak: kradzieże samochodów, włamania, kradzieże 

kieszonkowe, rozboje, dochodzi do wybryków chuligańskich w miejscach publicznych oraz 

przemocy domowej. 

            Na podstawie analizy danych z terenu działania Komendy Rejonowej Policji 

Warszawa VI (Dane na dzień 31.12.2008 r.) wynika, że w 2008 roku udowodniono nieletnim 

popełnienie łącznie 471 czynów karalnych będących przestępstwami (645 w roku 2007) 

oraz 73 - będących wykroczeniami (116 w roku 2007). Nieletnich podejrzanych 

o popełnienie przestępstw było 451 (545 w roku 2007). 28 przestępstw dopuścili się nieletni 

wspólnie, z co najmniej jedną osobą dorosłą (w 2007 roku – 29), a 66 czynów będących 

przestępstwami dopuścili się nieletni poniżej trzynastego roku życia (w 2007 roku – 48).  

Najmłodsi nieletni, którzy dopuścili się czynu zabronionego mieli po 8-9 lat (znęcanie 

się fizyczne i psychiczne nad małoletnim, pobicie, groźby karalne, kradzież z włamaniem).  

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

prawie 22% z nich stanowiły dziewczęta.  

Spośród przestępstw pospolitych nieletni najczęściej dopuszczali się kradzieży i 

kradzieży z włamaniami, jak również znęcania się fizycznego i psychicznego oraz 

przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Przestępstwa przeciwko mieniu dokonywane były w większości przypadków - przez 

chłopców, a przedmiotem zaboru były najczęściej: artykuły metalowe do sprzedaży w 

skupach złomu, telefony komórkowe i pieniądze a także odzież i obuwie. Przestępstwa te 

najczęściej dokonywane były w budynkach (piwnice, mieszkania, klatki schodowe) w 

centrach handlowych, na ulicach i w szkołach (lub w okolicy szkoły). Na dość wysokim 

poziomie utrzymywała się utrzymywała się liczba przestępstw o charakterze chuligańskim 

takich jak np.: pobicia i groźby karalne czy znieważanie słowne. 
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Przemoc na terenie szkół: 

W 2008 roku na terenach szkół odnotowano znacznie mniej przestępstw (174) 

popełnionych przez nieletnich (w roku 2007: 251) ( Dane z rejonu działania KRP- Warszawa 

VI na dzień 31.12.2008 r.). Przestępstwa, najczęściej popełniane przez nieletnich to m.in.: 

znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad małoletnimi; 57 - 20 w szkołach podstawowych, 

37 w gimnazjach; groźby karalne – 28; naruszenia nietykalności cielesnej: 20 (z czego w 10 

przypadkach pokrzywdzeni byli nauczyciele) znieważenia: 20 (z czego w 16 przypadkach 

pokrzywdzeni byli nauczyciele, a w 1 strażnik miejski); przestępstwa rozbójnicze: 12; 

kradzieże lub przywłaszczenia 9. 

Sprawców było 157, z czego 107 chłopców i 50 dziewcząt.  

  Wśród przyczyn przemocy rówieśniczej były: 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, a także problemy 

psychiczne.  

W 2008 roku, w ramach przeciwdziałania przemocy Sekcja Prewencji KRP W- wa VI 

prowadziła: 

- spotkania z młodzieżą szkolną informując o odpowiedzialności prawnej  

za popełnianie czynów karalnych,  

- indywidualne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z osobami przejawiającymi objawy 

agresji, 

- akcję informacyjną o tym, jak unikać stania się ofiarą przemocy (nagłaśniano niektóre 

sprawy w mediach, aby przestrzegać ew. sprawców). 

  W ramach działań Sekcji podejmowano działania zmierzające do ustalania sprawców 

przestępstw i umieszczaniu ich w placówkach dla nieletnich. 

 

Przemoc wobec dzieci i młodzieży. 

Przemoc rówieśnicza.  

Dzięki działaniom profilaktycznym takim jak: wprowadzenie patroli i posterunków 

szkolnych Straży Miejskiej, prewencji (w ramach tzw. „trójek giertychowskich”) problem 

przemocy rówieśniczej zmniejszył się. Jednak nadal przemoc na terenie szkół występuje. 

Do najczęściej występujących form przemocy należą: pobicia, groźby karalne, naruszenia 

nietykalności cielesnej, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, rzadziej: znęcanie, zmuszanie do 

określonego zachowania się, uszkodzenie ciała, naruszenie zdrowia i bójki. Wśród 

sprawców nadal przeważają chłopcy. Dziewczęta stosują raczej agresję słowną – głównie 

obmawianie, wyśmiewanie.  
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Wśród przyczyn przemocy rówieśniczej jest: chęć dominacji w grupie rówieśniczej, 

odreagowanie frustracji, chęć zdobycia środków finansowych oraz przemoc, z jaką 

spotykają się w domach rodzinnych.  

 

Przemoc ze strony dorosłych.  

Małoletni najczęściej są ofiarami takich przestępstw jak rozboje i wymuszenia 

rozbójnicze. Osoby dorosłe stosują wówczas groźby pobicia, naruszenia nietykalności 

cielesnej lub uszkodzenia ciała. W wyniku w/w przestępstw małoletnim zabierano, przede 

wszystkim telefony komórkowe i pieniądze. Zgłaszane były również sprawy pobić 

małoletnich, najczęściej na tle porachunków lub chuligańskim.  

W celu przeciwdziałania aktom przemocy ze strony dorosłych Sekcja KRP prowadziła 

czynności prewencyjne takie jak: patrolowanie terenu ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów przyszkolnych i ciągów komunikacyjnych, oraz czynności operacyjne w celu 

ustalanie sprawców przestępstw i ich prawnej izolacji. 

 

Przemoc w rodzinie 

Ze strony nieletnich 

W 2008 roku - 4 nieletnim (3 chłopcom i 1 dziewczynce) udowodniono znęcanie się, 

nad co najmniej jednym członkiem rodziny (3 razy pokrzywdzoną była matka, 1 raz ojciec, 

3 razy brat, 6 razy siostra) a 1 nieletniemu (chłopiec) udowodniono rozbój 

(pokrzywdzonym była siostra). 

Ze strony dorosłych  

W 2008r. przeprowadzono łącznie 4080 interwencje domowe, z przebiegu, których 

sporządzono 222 notatek urzędowych dot. przemocy w rodzinie tzw. „Niebieskie Karty”. W 

2007r. przeprowadzono łącznie 3602 interwencje domowe, z przebiegu, których 

sporządzono 254 notatek urzędowych dot. przemocy w rodzinie tzw. „Niebieskie karty”.  

Dzielnicowi w 2008 r. przekazali 103 wnioski do SDŚ w celu wszczęcia postępowania 

z art. 207 § 1 KK. Ponadto przekazano 185 informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

108 informacji do Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Policjanci SDŚ w 2008 roku przeprowadzili łącznie 322 postępowania dotyczące 

przestępstw przeciw rodzinie, które w 132 przypadkach zakończyły się przekazaniem 

sprawy do Sądu z aktem oskarżenia.  

Najczęściej zgłaszane sprawy dotyczyły znęcania się męża nad żoną lub 

konkubenta nad konkubiną. W dalszej kolejności dzieci nad rodzicami, ojca lub 
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konkubenta matki nad dziećmi oraz brata lub siostry nad rodzeństwem (w 2008 roku 

odnotowano 60 poszkodowanych małoletnich).  

W większości przypadków znęcanie się było związane z nadużywaniem alkoholu 

przez sprawcę. Część w/w spraw zostało wszczętych na podstawie „Niebieskich Kart” 

przekazanych od dzielnicowych. Równolegle z postępowaniami karnymi wielokrotnie 

prowadzone były postępowania opiekuńcze, które przekazywano do Sądów Rodzinnych. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Sekcja KRP realizowała Program „Stop 

przemocy rodzinnej”, współpracowała ze Stowarzyszeniem „Razem Przeciw Przemocy” i 

„Przyjazna Ulica” oraz Fundacjami „Dzieci Niczyje”,„Twoje Jutro”, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej a także Dzielnicowym Zespołem Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Kontrolowała miejsca zamieszkania rodzin objętych 

programem „Niebieska Karta”.  

 

Narkomania. 

W 2008 roku ujawniono pięcioro nieletnich pod wpływem narkotyków. Ponadto 53 

nieletnim udowodniono popełnienie łącznie 65 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii (posiadanie, udzielanie i handel narkotykami, a także nakłanianie do ich 

zażywania). Zdecydowanie najczęściej zażywanym narkotykiem była marihuana. 

Narkotyki zażywane były na podwórkach, klatkach schodowych, okolicach szkół i na 

terenach zielonych. Powody, dla których nieletni zażywali narkotyki to: uwolnienie od 

lęków i problemów, chęć zaimponowania osobom ze środowiska, ciekawość i pragnienie 

akceptacji ze strony grupy. Wiele przestępstw jest dokonywanych na „głodzie 

narkotykowym”.  

W 2008 roku ujawniono 35 osób dorosłych popełniających przestępstwo 

lub wykroczenie będących po spożyciu narkotyków. W stosunku do 314 osób dorosłych 

skierowano akty oskarżenia z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 27 spraw zawieszono.  

Prowadzone przez Sekcję Kryminalną rozpoznanie rynku narkotykowego wykazuje, 

iż na terenie działania KRP narkotyki zażywa ogółem około 4200 osób – w tym nałogowo 

3800. Najczęściej zażywane narkotyki to: amfetamina, marihuana rzadziej kokaina. 

Związek z narkotykami mają przede wszystkim osoby w przedziale wieku 17-25 lat. 

Szacunkowo strukturę wieku osób zażywających narkotyki można wykazać następująco: 

w wieku do 17 lat – około 750 osób, w wieku 18 – 20 lat – około 1350 osób 

w wieku 21 – 25 lat – około 1200 osób, powyżej 25 lat – około 900 osób 

W ramach przeciwdziałania narkomanii KRP współpracowała m.in. z „MONAR”, 

„KARAN”, Zespołem Placówek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz szkołami. 
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Prowadziła pogadanki dla młodzieży (w szkołach i placówkach) informując o 

negatywnych skutkach zażywania narkotyków. Organizowano szkolenia dot. Tematyki 

narkomanii dla funkcjonariuszy. 

(Dane na dzień 31.12.2008 r. Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI) 

 

Alkoholizm 

  W roku 2008 nie stwierdzono przypadków łamania prawa w zakresie zakazu sprzedaży lub 

podawania napojów alkoholowych osobom do 18 roku życia (dane z obszaru działania 

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI na dzień 31.12.2008 r.) 

  Wśród sprawców podejrzanych o popełnienie czynów karalnych nietrzeźwość 

występowała najliczniej w następujących kategoriach przestępstw: zabójstwa (75 %); 

udział w bójce lub pobiciu (71 %); przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu (70.5 %); 

uszkodzenie rzeczy ( 54 %); zgwałcenia (50 %); rozbój, kradzież i wymuszenia rozbójnicze 

(42,8%). W innych kategoriach przestępstw (m.in. takich jak: kradzież cudzej rzeczy, 

uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem) udział osób nietrzeźwych kształtował się na 

poziomie od 14 % do 24,1 %.   

W roku 2008 ujawniono 133 przypadki nietrzeźwych nieletnich. Izolowano 2203 

osoby z miejsc publicznych w tym 1860 zostało doprowadzonych do izby wytrzeźwień (46 

osób ogółu stanowiły kobiety a 5 osoby nieletnie). 

  W ramach działania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (dane na 31.12.2008 r.)  

realizowano następujące zadania kierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych 

od alkoholu:  

 konsultacje, porady i interwencje  

-   psychologiczne – 173 

-   prawne               - 611 

-   socjalne               - 62 

- motywujące do leczenia – 902 

- inne  - 123 

 zmotywowano do podjęcia leczenia oraz skierowano do specjalistycznych 

placówek – 689 osób 

 interwencje dotyczące przemocy domowej - 21  

 działania edukacyjno- informacyjne w środowisku – 791 

 poradnictwo telefoniczne – 162. 

 

W roku 2008 z powodu alkoholizmu Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił różnych form 

pomocy 339 rodzinom. 

 

   44..  ZZAADDAANNIIAA  OOŚŚRROODDKKAA  PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  
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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. 

zaktualizowanego Uchwałą Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 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 nie posiadającym dochodu, zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.  

Do zadań Ośrodka należy również: przyznawanie pomocy w naturze, świadczenie 

usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym 

osobom bezdomnym; praca socjalna; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

diagnozę oraz sporządzenie bilansu potrzeb lokalnych problemów społecznych; 

koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których 

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

sporządzanie sprawozdawczości. 

 

Ośrodek realizuje także zadania wynikające z rozeznania potrzeb dotyczące m.in.: 

udzielania mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach  
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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, procedura 

związana z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do 

świadczeń leczniczych dla osób nieubezpieczonych.  

Ośrodek był także realizatorem zadania wynikającego z rządowych programów pomocy 

społecznej - ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – do m-ca lipca 2008 r. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   55..  SSTTRRUUKKTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNAA  OOŚŚRROODDKKAA    

 

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pracownika socjalnego oraz zwiększyć efektywność 
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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 (matki z dziećmi z terenu Dzielnicy Praga Północ) 

 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, a także usług specjalistycznych dla osób, wymagających pomocy. Z usług 

mogą korzystać także osoby, które nie są beneficjentami Ośrodka.  

 Ośrodek do lipca 2008 realizował, koordynował i nadzorował wykonanie Programu 

Profilaktyki Uzależnień m. st. Warszawy w Dzielnicy Praga Północ - był dysponentem 

środków finansowych, współpracował przy opracowywaniu standardów w zakresie 

profilaktyki uzależnień, opracowuje lokalny program profilaktyki uzależnień. W siedzibie 

Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 60 lok. 90 znajdował 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. 

 

 

66..  OOGGÓÓLLNNEE  ZZAASSAADDYY  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  OOŚŚRROODDKKAA  
 
W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące 

podstawowe komórki organizacyjne: 
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1) Dział Pomocy Środowiskowej 

2) Dział Świadczeń  

3) Dział Świadczeń Rodzinnych (do lipca 2008 r.) 

4) Działa Pomocy Specjalistycznej, 

5) Samodzielne stanowisko specjalisty pracy socjalnej ds. realizacji programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych (do lipca 2008 r.) 

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. 

5) przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących wszelkich form pomocy. 

 

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności: 

1) przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, 

2) obsługa komputerowej bazy świadczeń rodzinnych,  

3) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków rodzinnych, 

4)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: 
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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, 

10) tworzenie i uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych.  

 

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 

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: 
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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. 

 

 

Uchwałą Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008, 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m. st Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 

w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st Warszawy wprowadzono 

zmiany do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

 Uchwała XXIX/918/2008 usuwa zapisy Uchwały Nr XLVII/1199/2005 (Rady miasta 

stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r). dot. realizacji przez OPS zadań 

obejmujących: 

 

Zadania zlecone w zakresie: 

- przyznawania i wypłacania: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, 

zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych oraz opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne za osoby (w ramach przepisów ustawy o świadczeniach 

rodzinnych & 6 pkt 2,3,4); 

 

Zadania określone w &7 uchwały z 2005 r. dotyczące realizacji, koordynacji i nadzoru nad 

wykonaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 

 

Uchwała XXIX/918/2008 dodaje zapisy dot. realizacji przez OPS zadań obejmujących: 

 

Zadania własne w zakresie 

- współpracy z powiatowym Urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach (&4 pkt. 19); 

- organizowania prac społecznie użytecznych (9 & 4 pkt. 20). 

 

Zadania zlecone w zakresie  

- wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (& 6 pkt. 6) 

- udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (& 6 pkt. 7) 
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Zadania inne w zakresie 

- organizacji wsparcia dla rodzin zastępczych (& 5 pkt. 3) 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 
 
Według stanu na 31 grudnia 2008 r. struktura zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Praga Północ m.st. Warszawy przedstawiała się następująco: 

 
Tabela: Struktura zatrudnienia 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie w 

osobach – stan 

na 31.12.2008 r. 

Zatrudnienie 

w etatach – 

stan na 

31.12.2008 r. 

OGÓŁEM 
87 83,50 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 31 28,25 

 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 

 
 

Tabela: Poziom wykształcenia pracowników 

Wykształcenie 
Ilość 

pracowników 

% w stosunku 

do ogółem 

zatrudnionych 

Wyższe mgr 44 50 % 

Wyższe licencjat 5 7 % 

Policealne 20 23 % 

Średnie 13 15 % 

Zawodowe 3 3 % 

Podstawowe 2 2 % 

   

W grupie osób posiadających wykształcenie wyższe 17 osób posiada ukończone 

studia podyplomowe (1 osoba jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych).  

Pracownicy z wykształceniem wyższym z tytułem licencjata są w trakcie 

uzupełnienia swojego wykształcenia, w 2009 roku uzyskają tytuł magistra. 

10 pracowników socjalnych posiada specjalizację w zawodzie pracownik socjalny I 

stopnia, z czego jeden pracownik rozpoczął specjalizację II stopnia. 

77..  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  UUDDZZIIEELLOONNEE  WW  RROOKKUU  22000088  

 

ZADANIA ZLECONE GMINIE 2008 ROK 
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W 2008 roku na realizację świadczeń zleconych gminie Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy wydatkował łącznie kwotę 3 717 877zł. 

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie w ramach w/w zadań zleconych 

wyniosła 981. 

W porównaniu z 2007 rokiem liczba osób objętych pomocą w formie świadczeń 

zleconych gminie zmniejszyła się o 54 osoby, tj. o 5,2%. 

W 2008 roku zmniejszyła się również wysokość środków finansowych wydatkowane na tych 

zadań. Różnica w porównaniu z 2007rokiem wynosiła 117.102zł, co stanowi 3,1%. 

Tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę osób, którym przyznano świadczenie w ramach 

zadań zleconych, jak i środki wydatkowane na w/w cel jest odwrotnością sytuacji z 2007r, 

kiedy to nastąpił w w/w elementach nieznaczny, ale jednak wzrost w porównaniu z 2006 r. 

Wśród zadań zleconych gminie zdecydowaną większość środków finansowych 

wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, tj. 3.695.989zł dla 967 osób. 

W porównaniu z 2007 rokiem liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie w 

formie zasiłku stałego zmniejszyła się o 63 osoby (6,5%). 

Natomiast kwota przeznaczona na wypłatę powyższych świadczeń uległa 

zmniejszeniu o 92 262zł (2,5%). 

Ten spadek w porównaniu z 2007 rokiem liczby osób otrzymujących świadczenie z 

pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w dużej mierze wynikał z dobrej sytuacji na 

rynku pracy, co umożliwiło części osób niepełnosprawnych na podjęcie pracy, a tym 

samym uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej. 

W 2008r podobnie jak w latach poprzednich wśród osób, którym decyzją przyznano 

świadczenie w formie zasiłku stałego zdecydowanie przeważały osoby samotnie 

gospodarujące (788 osób, tj. 81% ogółu). Osób pozostających w rodzinach było 179. 

W 2008r średnia wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej wyniosła 401,71zł (w roku 2007 – 368,70zł, w roku 2006 – 390,45zł), a w 

przypadku osoby w rodzinie 214,90zł ( w roku 2007 – 221,31zł, w roku 2006 – 209,74zł). 

Tak, więc w 2008 r w przypadku osób samotnie gospodarujących zwiększyła się średnia 

wysokość zasiłku stałego w porównaniu zarówno z 2007 jak i 2006 rokiem.  

Natomiast w przypadku osób pozostających w rodzinie w 2008 roku średnia 

wysokość zasiłku stałego zmniejszyła się w porównaniu z 2007 rokiem, ale zwiększyła w 

porównaniu z 2006 rokiem. 

Przepisy ustawy o pomocy społecznej wykluczają jakiekolwiek elementy dowolności 

wyliczania wysokości zasiłku stałego, w związku z powyższym tendencja wzrostowa, jeśli 

chodzi o średnią wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnej i tendencja 
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zniżkowa w przypadku osoby w rodzinie, wynika z określonej sytuacji dochodowej 

poszczególnych zasiłkobiorców stałych, którzy właśnie w 2008 roku korzystali z tej formy 

pomocy. 

Świadczeniobiorcy zasiłku stałego, to osoby niepełnosprawne lub będące w wieku 

poprodukcyjnym. Część z nich niezdolna jest również do samodzielnej egzystencji. Tym 

samym w wielu wypadkach osoby te są niezaradne życiowo, niezdolne do prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku. Dlatego zasiłkobiorcy stali wymagali dodatkowego 

wsparcia w formach niepieniężnych, tj. usług gospodarczych, pielęgnacyjnych, 

specjalistycznych czy też pomocy w formie gorącego posiłku. 

Ponieważ maksymalna wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa niż 444zł, co 

absolutnie nie zapewnia możliwości zaspokojenia choćby podstawowych potrzeb 

życiowych, osoby pobierające zasiłek stały wymagały dodatkowego wsparcia 

finansowego w formie zasiłków okresowych (w przypadku osób w rodzinach), zasiłku 

celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. na zakup żywności, leków, odzieży, 

obuwia, opału na zimę, pokrycia należności za czynsz, energię, gaz. 

Niezbędnym stało się też objęcie tych osób niematerialnymi formami pomocy, takimi jak: 

praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, prawne, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, pomoc w uzyskaniu przysługujących uprawnień (np. renty, emerytury, 

dodatku mieszkaniowego), czy też związanych z ochroną zdrowia. 

Te powyższe formy wsparcia nabierają szczególnego znaczenia w przypadku osób 

uprawnionych do zasiłku stałego, czyli niezdolnych do pracy z powodu 

niepełnosprawności lub wieku. Umożliwiają, bowiem tym osobom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, nabycie zdolności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa 

w życiu społecznym, wypełniania ról społecznych, rozwoju i wykorzystania własnych 

możliwości i uprawnień. 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa, wzrost bezrobocia, mała 

dostępność i niski poziom usług medycznych może spowodować, iż liczba 

świadczeniobiorców zasiłków stałych z pomocy społecznej nadal pozostanie na wysokim 

poziomie. 

Innym świadczeniem realizowanym przez Ośrodek w 2008 roku w ramach zadań 

zleconych gminie były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – tą formą pomocy objęto 14 osób. 

Stanowi to istotny wzrost w porównaniu z 2007 rokiem, kiedy w/w formą pomocy 

objętych było 5 osób. Różnica wynika z faktu, że w 2008 roku w odróżnieniu od roku 

poprzedniego specjalistycznymi usługami objęto również osoby dorosłe. 
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W przypadku dzieci (5 osób z autyzmem) w ramach w/w usług realizowane były 

zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze. 

Osoby dorosłe objęte były pomocą w formie uczenia i rozwijania umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitacji fizycznej, usług pielęgnacyjnych – jako 

wsparcia procesu leczenia, w formie współpracy ze specjalistami w zakresie wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego. 

W 2008 roku, podobnie jak rok wcześniej nie zaistniała konieczność udzielenia pomocy w 

formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną. 

 

ZADANIA WŁASNE GMINY 2008 rok 
 

 

 W 2008 roku na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wydatkował łącznie kwotę 

8.489.332 zł. Liczba rodzin objętych przynajmniej jedną formą pomocy w ramach realizacji 

w/w zadań wynosiła 3211. 3770 osób w tych rodzinach otrzymało decyzje administracyjną 

przyznającą świadczenie w ramach realizacji zadań własnych. Łączna liczba osób w tych 

rodzinach wynosiła 7449. 

 W porównaniu z 2007 r. nastąpił znaczny wzrost wydatkowanych środków 

finansowych o kwotę 1.612.058 zł. co stanowi 23,4%. Liczba rodzin objętych pomocą w 

2008 r. w ramach zadań własnych zmniejszyła się o 256 rodziny tj. o 8%, natomiast liczba 

osób w tych rodzinach, którym przyznano świadczenie również zmalała o 154 osoby, tj. 

4,1%. 

 Tak znaczący wzrost wysokości środków finansowych na realizację zadań własnych 

(przy jednoczesnym spadku zarówno liczby rodzin jak i osób w tych rodzinach), którym 

przyznano świadczenie w ramach w/w zadań wyraźnie wskazuje, że średnia wysokość 

świadczenia kierowanego do rodziny w 2008 r. była zdecydowanie wyższa niż w roku 

2007. Największy spadek odnotowano w przypadkach świadczenia w formie zasiłku 

okresowego. Dotyczył on zarówno wysokości środków wydatkowanych na to świadczenie 

jak i liczby osób objętych tą formą pomocy. 

 W 2008 r. na realizację zasiłków okresowych przeznaczono kwotę 2.113.182 zł. co 

wskazuje na znaczne zmniejszenie się wysokości środków wydatkowanych na ten cel. W 

porównaniu z rokiem 2007 różnica ta wynosi 26,8% (566.749 zł). 

 W porównaniu do roku 2007 o 34% ( 322 osoby) zmniejszyła się liczba osób, którym 

decyzją administracyjną przyznano świadczenia w formie zasiłku okresowego. W roku 2008 

świadczenie to otrzymały 944 osoby. 
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 Średnia wysokość zasiłku okresowego w 2008 r. wyniosła 364,84 zł. i była wyższa niż 

rok wcześniej, kiedy wynosiła 325,79 zł. 

 Tendencja zmniejszania się wysokości środków wydatkowanych na realizację 

zasiłków okresowych oraz liczby osób nabywających prawo do tej formy pomocy 

utrzymuje się już od kilku lat. 

 W 2006 roku świadczenie w formie zasiłku okresowego otrzymało 1609 osób, w 2007 

r. – 1266 osób, w 2008 r. - 944 osoby. 

 Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego było i jest bezrobocie ( w 2008 

r. 72,1% wszystkich zasiłków okresowych). 

Zauważalna od kilku lat poprawa sytuacji na rynku pracy, spadek bezrobocia, migracja 

zarobkowa spowodowała, że wielu świadczeniobiorców zasiłku okresowego podjęło 

zatrudnienie bądź to w kraju, bądź za granicą, co doprowadziło do ich uniezależnienia się 

od systemu pomocy społecznej. 

Obecny – 2009 rok w związku ze światową recesją gospodarczą może stać się rokiem, w 

którym nastąpi wzrost zapotrzebowania na tę formę pomocy. 

 Najwięcej osób w ramach realizacji zadań własnych uzyskało pomoc w oparciu o 

decyzję przyznającą świadczenie w formie zasiłku celowego – 2181, co stanowi spadek w 

porównaniu do 2007 r. o 196 osób, tj. 9%. 

 Na tę formę pomocy OPS wydatkował kwotę 3.937.991 zł. Jest to znaczący wzrost 

w porównaniu z poprzednim rokiem o kwotę 1.535.721 zł (63,9 % ). 

Tak wysoki wzrost w 2008 r. nakładów finansowych na realizację świadczeń w 

formie zasiłków celowych przy jednoczesnym nieznacznym spadku liczby osób, które 

decyzją otrzymały w/w świadczenia wskazuje, że te osoby bądź rodziny uzyskały pomoc w 

wysokości pozwalającej na pełniejsze zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 

takich jak: zakup żywności, leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, opału, pokrycie należności za czynsz, gaz, energię, wyposażenie dzieci do 

szkoły w niezbędne artykuły szkolne, pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci. 

 Ważną pozycją w katalogu świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych 

gminy zajmowała pomoc w formie posiłku. Dotyczy to zarówno świadczenia w formie 

gorącego posiłku dla osób dorosłych, jak i pomocy w formie pokrycia kosztów wyżywienia 

dzieci w żłobkach, przedszkolach czy też kosztów obiadów szkolnych. 

 W 2008 roku Ośrodek zapewnił posiłek 1375 osobom z czego 1053 to dzieci.               

W porównaniu z poprzednim rokiem nie zanotowano znaczących różnic (w 2007 r. 

objętych pomocą było 1405 osób, z czego 992 to dzieci). Powyższe dane wyraźnie 

świadczą o pewnej stabilizacji, jeśli chodzi o faktyczne zapotrzebowanie mieszkańców 

Dzielnicy Praga-Północ na te formę pomocy. O tym jak ważną pozycję w katalogu 
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świadczeń zajmuje pomoc w formie posiłku świadczy fakt, że z liczby 3770 wszystkich 

wydanych decyzji w ramach zadań własnych 1375 tj. 36,5 % stanowiły decyzje 

przyznające prawo do skorzystania z posiłku. 

 W 2008 roku na tę formę pomocy wydatkowano łącznie1.256.912 zł. i jest to istotny 

wzrost w porównaniu z rokiem 2007 o kwotę 303.127 zł (31,8% ). 

 Inną formą pomocy odgrywającą ważną rolę w systemie pomocy społecznej są 

usługi opiekuńcze (gospodarcze i pielęgnacyjne) realizowane w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy. 

 W 2008 roku tą formę pomocy objętych było 383 osoby (w 2007 r. – 418 osób, w 

2006 r. – 409). Powyższe dane jednoznacznie wskazują o pewnej stabilizacji, jeśli chodzi o 

zapotrzebowanie na tę formę pomocy. 

 Trudno oczekiwać, że w najbliższym okresie liczba osób wymagających wsparcia tą 

formą pomocy ulegnie radykalnemu zmniejszeniu. Proces starzenie się społeczeństwa, niski 

poziom i mała dostępność do usług medycznych, coraz częstsze przypadki braku 

zainteresowania rodziny osobą starszą, chorą powodują, że konieczność zabezpieczenia 

usług opiekuńczych nadal będzie ważnym zadaniem Ośrodków Pomocy Społecznej. 

W 2008 r. na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 1.040.849 zł. co w porównaniu z 2007 

r. stanowi wzrost o 58% (o 566.749 zł). Decydujący wpływ na taki stan rzeczy miała 

znacząca podwyżka w 2008 r. jednostkowej ceny usług opiekuńczych (gospodarczych i 

pielęgnacyjnych). 

 Z pozostałych świadczeń, realizowanych w ramach zadań własnych, znacząco 

wzrosła liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego z 4 w 2007 r. na 16 w 2008 r. (głównie u pożary). Ponadto w 

53 przypadkach Ośrodek zajął się sprawieniem pogrzebu (w 2007 r.– 67); przyznał również 

6 zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (w 2007r. -11). 

 Wśród niematerialnych form pomocy, bardzo ważną pozycję w działaniach 

Ośrodka stanowi praca socjalna (4120 rodzin), poradnictwo specjalistyczne (prawne, 

psychologiczne, rodzinne) - (632 rodziny - oraz interwencje kryzysowe (105 rodzin). Należy 

zwrócić uwagę na systematyczny wzrost liczby rodzin objętych pomocą w formie pracy 

socjalnej. 

 W 2006 r. takich rodzin było 3949, w 2007 r. – 4038, w 2008 r. – 4120. Niewątpliwie 

świadczy to o bardzo dużym zapotrzebowaniu na tę niepieniężną formę pomocy, a 

zarazem o jej wzrastającym znaczeniu w systemie pomocy społecznej. Z kolei zmniejszenie 

się liczby rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym w dużej mierze spowodowany 

jest tym, że na rynku pomocy społecznej powstaje coraz więcej instytucji, organizacji, 

stowarzyszeń świadczących usługi tego typu. 
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 W ramach zadań własnych realizowane są zarówno świadczenia pieniężne (w tym 

zasiłki okresowe i celowe), świadczenia niepieniężne (posiłki, usługi) oraz świadczenie 

niematerialne (praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne). 

 W 2008 r. zmniejszyła się znacznie liczba osób korzystających z pieniężnych form 

pomocy. Dotyczy to zarówno osób pobierających zasiłek okresowy (spadek o 34%) jak i 

celowy (spadek o 9%). Decydujący wpływ na tę sytuację miały: stały spadek bezrobocia, 

szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń umożliwiających podjęcie 

zatrudnienia, powszechna migracja zarobkowa, szara strefa zarobkowa. To także 

skuteczna pracowników socjalnych, którzy poprzez realizację pracy socjalnej, działań 

wspierających czy świadczenie poradnictwo specjalistyczne przyczynili się do 

usamodzielnienia życiowego wielu osób i rodzin. 

 Wraz ze zmniejszeniem się liczby osób korzystających z finansowych form pomocy, 

nastąpił znaczący wzrost o 64% - wydatków na realizację świadczeń o charakterze 

fakultatywnym (zasiłków celowych). 

 O ile w przypadku zasiłków okresowych maksymalną wysokość tych świadczeń 

ogranicza ustawodawca, o tyle w przypadkach zasiłków celowych jedynym 

ograniczeniem mogą być środki finansowe, którymi dysponuje Ośrodek. 

 Możliwość wydatkowania znacznie wyższych środków na realizację zasiłków 

celowych umożliwiło osobom i rodzinom, zaspokojenie swoich potrzeb życiowych, w 

sposób bardziej optymalny i zgodny z oczekiwaniami. Od kilku lat na dość wysokim 

poziomie utrzymuje się liczba osób korzystających z niepieniężnych form pomocy w 

postaci posiłku (w tym też dla dzieci) czy też usług opiekuńczych. 

 Różne przejawy patologii społecznej, alkoholizm, zaniedbywanie obowiązków 

rodzicielskich, proces starzenia się społeczeństwa, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej – 

powodują, że w/w formy pomocy nadal stanowić będą istotną pozycję w katalogu 

świadczeń. Wciąż nowe problemy społeczne powodują wzrost zapotrzebowania na różne 

formy pomocy niematerialnej (poradnictwo, pracę socjalną), które umożliwiają osobom i 

rodzinom uzyskanie życiowej samodzielności 

88..  RROODDZZIINNYY  OOBBJJĘĘTTEE  PPOOMMOOCCĄĄ  SSPPOOŁŁEECCZZNNĄĄ  WW  DDZZIIEELLNNIICCYY  

PPRRAAGGAA  PPÓÓŁŁNNOOCC  
 

  

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ: 

 

 W 2008 roku z pomocy ogółem skorzystało 4105 rodzin, w których liczba osób 

wynosiła 7992. Wśród rodzin tych było: 

 ¤ 1250 rodzin z dziećmi; 
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 ¤ 542 rodzin niepełnych; 

 ¤ 566 rodzin emerytów i rencistów. 

 

Liczba rodzin prowadzących gospodarstwo domowe w tym: 

¤ jednoosobowe   - 2256/2256 osoby 

¤ dwuosobowe   - 822/1644 osoby w rodzinie 

¤ trzyosobowe   - 491/1473 osoby w rodzinie 

¤ czteroosobowe   - 320/1280 osoby w rodzinie 

¤ pięcioosobowe   - 107/535 osoby w rodzinie 

¤ sześcioosobowe i więcej  -109/804 osoby w rodzinie 

 

Liczba rodzin z dziećmi - 1250 

¤ z jednym dzieckiem  - 631/1528 osoby w rodzinie 

¤ z dwojgiem dzieci   - 355/1211 osoby w rodzinie 

¤ z trójką dzieci    -162/ 715 osoby w rodzinie 

¤ z czwórką dzieci    - 61/333 osoby w rodzinie 

¤ z piątką dzieci    - 23/151 osoby w rodzinie 

¤ z szóstką dzieci   - 9/70 osoby w rodzinie 

¤ z siedmiorgiem i więcej  - 9/83 osoby w rodzinie 

 

Liczba rodzin niepełnych - 542 

¤ z jednym dzieckiem   - 271/554 osoby w rodzinie 

¤ z dwojgiem dzieci   -156/485 osoby w rodzinie 

¤ z trójką dzieci   - 77/326 osoby w rodzinie 

¤ z czwórką i więcej   - 38/209 osoby w rodzinie 

 

Liczba rodzin emerytów i rencistów - 566 

¤ jednoosobowe   - 416/416 osób 

¤ dwuosobowe   - 101/202 osoby w rodzinie 

¤ trzyosobowe   - 23/69 osoby w rodzinie 

¤ czteroosobowe i więcej   - 26/118 osoby w rodzinie 

 

 W stosunku do 2007 roku wzrosła ogólna liczba rodzin korzystających z różnych form 

pomocy, w tym pracy socjalnej. Natomiast w każdym typie rodzin (poza rodzinami 

emerytów i rencistów) nastąpiło niewielkie zmniejszenie się liczby korzystających z pomocy 

w stosunku do 2007 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 pomocowych na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

Jednym z nich był projekt realizowany przez OPS na rzecz bezrobotnych samotnych 

matek, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast 

zwiększona liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy wiąże się z niskimi 

świadczeniami rentowymi i emerytalnymi oraz znacznym wzrostem kosztów utrzymania. 
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Powody przyznania pomocy w roku 2008: 

 

 1. Ubóstwo - 2418 rodzin  

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

o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do roku 2007, w roku 2008 

zaobserwowano tylko nieznaczne zmniejszenie się liczby rodzin korzystających z pomocy, z 

powodu tej dysfunkcji (3%). Nadal, jedną z głównych przyczyn powodujących ubożenie 

beneficjentów pomocy społecznej w dzielnicy jest niepełnosprawność bądź długotrwała 

lub ciężka choroba w dalszej kolejności zaś są nimi: samotne rodzicielstwo (zwłaszcza tam 

gdzie są małe dzieci) i uzależnienia w rodzinie. 

   Ubożenie rodzin powoduje także występowanie innych dodatkowych dysfunkcji, które 

mają istotny wpływ ich sytuację bytową. 

 2. Sieroctwo - 7 rodzin 

3. Bezdomność - 42 rodzin  

 Liczba osób, które w 2008 r. uzyskały pomoc z powodu bezdomności zmniejszyła się 

w porównaniu do roku 2007. W roku sprawozdawczym wzrosła liczba osób bezdomnych, 

które brały udział w programach wychodzenia z bezdomności (realizowanych przez 

lokalne organizacje pozarządowe- Stowarzyszenie „ Otwarte Drzwi” i Stowarzyszenie 

„Monar”).  

 Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera te programy i współpracuje z wymienionymi 

organizacjami na zasadach określonych w porozumieniu.  

4. Potrzeba ochrony macierzyństwo -117 rodzin  

     w tym  wielodzietność - 37 rodzin  

 W roku 2008 zmniejszyła się (o 30 osób) liczba rodzin, które uzyskały pomoc z 

powodu ochrony macierzyństwa oraz wielodzietności (12 osób).  

  

5. Bezrobocie - 988 rodzin  

 W porównaniu do roku 2007 (1275 rodzin) w sposób zauważalny ( ok.22%) 

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: wieku, braku motywacji do podjęcia i utrzymania się w 

zatrudnieniu, a przede wszystkim, poziomu wykształcenia i braku kwalifikacji.  

6. Niepełnosprawność - 1154 rodzin  

 W stosunku do roku 2007 (1324) zmniejszyła się liczba rodzin, które otrzymywały 

pomoc z powodu niepełnosprawności. Wśród przyczyn, takiej sytuacji należy wymienić: 
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weryfikację orzeczeń stopnia niepełnosprawności jak również skuteczną pracę 

pracowników socjalnych zmierzającą do uzyskania przez w/w rodziny własnych świadczeń 

(np. renty). 

7. Długotrwała lub ciężka choroba - 624 rodzin 

 W roku 2008 o 70 osób zwiększyła się grupa odbiorców pomocy z powodu 

długotrwałej i ciężkiej choroby.  

8. Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gosp. domowego - 664 

rodzin 

      w tym : 

♦ rodziny niepełne - 542 

♦ rodziny wielodzietne - 102 

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

ważniejszych lokalnych problemów. Przejawia się on, z jednej strony złą sytuacją 

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. Przemoc w rodzinie - 36 

Praca socjalna prowadzona z rodziną często przyczynia się do ujawnienia „ukrytej” 

przemocy w rodzinie. 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 oraz poszerza oferta pomocy kierowanej do rodzin z tym 

problemem. Dzięki lepszemu nagłośnieniu problematyki przemocy w rodzinie oraz 

włączaniu się różnych podmiotów (instytucji i organizacji) w pomoc ofiarom przemocy, 

zwiększa się jej skuteczność. 

10. Alkoholizm - 339 

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

Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień) zmniejszyła się liczba rodzin, które uzyskały 

pomoc z powodu alkoholizmu. Kolejną przyczyną zmniejszenia się w systemie pomocy 

społecznej tej grupy rodzin (384 w roku 2007) jest zobowiązanie jej do uczestniczenia w 

poprawie swojej sytuacji życiowej np. poprzez uczestniczenie w terapii czy grupach 

wsparcia.  

11. Narkomania - 23 

12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 39 

13. Zdarzenie losowe - 16 
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W roku 2008 aż 16 rodzin uzyskało świadczenia z powodu zdarzenia losowego, które 

były związane: z katastrofą budowlaną i zwiększoną (w porównaniu do roku 2007) liczbą 

pożarów. 

14. Sytuacja kryzysowa - 105 

  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.  

           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 społecznych – 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. 

¤ Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa wielu osób i rodzin – Praga Północ to jeden z 

najbardziej przestarzałych urbanistycznie rejonów Warszawy, w którym przeważa stare 

przedwojenne budownictwo, z małymi lokalami o niskim standardzie.  

 W związku z tymi problemami znaczna część rodzin w Dzielnicy Praga Północ korzysta z 

różnych form pomocy oferowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej ( finansowej aż po 

pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne). 

 

 

 

99..  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  RROODDZZIINNNNEE  ((zzaa  ookkrreess  II  ––VVII  22000088  rr..))  
 

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych jako organ właściwy realizuje zadania wynikające z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i 

zaliczce alimentacyjnej, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Świadczenia rodzinne przysługują rodzinom spełniającym kryterium dochodowe 504,00 zł 

netto na osobę, lub 583,00 zł netto na osobę w rodzinie, (gdy w rodzinie jest dziecko 

niepełnosprawne). 
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Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

 

Od 01-01-2008r. do 30-06-2008r. roku przyjęto 844 wnioski. Skorzystało ze świadczeń 

rodzinnych: 

2337 rodzin pobierających zasiłki rodzinne; 

873 rodzin pobierających zasiłki pielęgnacyjne; 

476 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. Od 01-01-2008r. do 30-06-

2008r. wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 1.052.072,00 zł. Komornik 

wyegzekwował od dłużnika i przekazał na konto OPS kwotę 31.337,00 zł. 

 

Należy stwierdzić, że komornicy nieskutecznie prowadzą egzekucję alimentów. 

Wnioski o zaliczkę alimentacyjną wpływają z dużym opóźnieniem i błędnie wypełnionymi 

zaświadczeniami o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o 

wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego, wymagana dokumentacja 

jest niekompletna. Komornik nie zawsze informuje organ właściwy o przyczynach 

bezskutecznej egzekucji.  

 

Zadania Działu Świadczeń Rodzinnych 

 

Główne zadania pracowników to: 

 wydawanie wniosków; 
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 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; 

 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. 

 

Zestawienie Świadczeń Rodzinnych od 01-01-2008r. do 30-06-2008r 

 

 zasiłki rodzinne: 23 865 świadczeń na kwotę 1 433 792,00 zł; 

 dodatki do zasiłków rodzinnych: 

♦ z tytułu urodzenia dziecka: 137 świadczeń na kwotę 137.000,00 zł; 

♦ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 961 

świadczeń na kwotę 376.255,00 zł;  

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

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: 10 świadczeń na 

kwotę 4000,00 zł; 

♦ z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 2655 św. na kwotę 458.070,00 zł; 

♦ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: 281 

świadczeń na kwotę 16.860,00 zł; 
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♦ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku 

życia: 1043 świadczeń na kwotę 83.440,00 zł; 

♦ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 10 świadczeń na kwotę 1000,00 zł; 

♦ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na pokrycie 

wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: 20 

świadczeń na kwotę 1800,00 zł; 

♦ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na pokrycie 

wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: 40 

świadczeń na kwotę 2000,00 zł; 

♦ z tytlu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 3413 świadczeń 

273.040,00 zł. 

 zasiłki pielęgnacyjne: 6927 świadczeń na kwotę 1.059.831,00 zł; 

 świadczenia pielęgnacyjne: 733 świadczeń na kwotę 307.482,00 zł; 

 składki na ubezp. emerytalne i rentowe: 616 świadczeń na kwotę 65.943,00 zł; 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne: 354 świadczeń na kwotę 13.381,00 zł; 

 zaliczki alimentacyjne: 4425 świadczeń na kwotę 1.052.072,00 zł; 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 368 świadczeń na kwotę 

368.000,00 zł. 

 

Odzyskane świadczenia rodzinne (nienależnie pobrane) na kwotę: 27.161,00 zł. 

 

Odzyskana zaliczka alimentacyjna (nienależnie pobrana) na kwotę: 8.886,00 zł. 

 

   

   

   

   

   

  1100..  DDZZIIAAŁŁ  PPOOMMOOCCYY  SSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNEEJJ    

 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej zajmuje się udzielaniem pomocy niematerialnej w formie 

poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, rodzinnego, prawnego, 

pedagogicznego. To także działania, które obejmują szeroko rozumianą współpracę ze 

środowiskiem lokalnym i jego aktywizację, poradnictwo dla osób bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy jak również poradnictwo specjalistyczne skierowane do: 
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niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy oraz osób uzależnionych, zagrożonych 

uzależnieniem czy jakąkolwiek formą przemocy. 

W skład Zespołu Pomocy Specjalistycznej wchodzi 7 osób, w tym: 

 

 2 psychologów ( w tym specjalistów ds. uzależnień) 

 2 specjalistów ds. rodziny i przemocy 

 1 specjalista ds. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

 1 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.  

 

W roku 2008 w ramach pracy Działu Pomocy Specjalistycznej pomocą i 

poradnictwem psychologicznym objęte zostały 284 osoby. W stosunku do lat poprzednich 

liczba osób, którym udzielono pomocy psychologicznej zmniejszyła się jednocześnie zaś 

wzrosła liczba konsultacji udzielonych pracownikom socjalnym.  

 

Rodzaje udzielonej pomocy:  

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

podjęcia terapii, monitorowanie przebiegu leczenia) - 135 osób 

 

Osoby z problemem alkoholowym nadal stanowią największą grupę klientów 

kierowanych do psychologa – ok. 47%. 

Nie zmieniła się również ich charakterystyka – w grupie tej przeważają mężczyźni w 

wieku 40 - 50 lat, nadużywający alkohol, od co najmniej kilku, a nawet kilkunastu lat, 

samotni lub w trakcie rozwodu, bezrobotni, z wieloma problemami zdrowotnymi 

spowodowanymi przez alkohol. Większość z nich zaprzecza swoim problemom i dopiero 

kłopoty zdrowotne i rodzinne albo zagrożenie utratą pomocy finansowej ze strony OPS 

powodują, że podejmują oni terapię. Większość z nich (z wyjątkiem osób, którym nie 

pozwala na to stan zdrowia) jest kierowana na leczenie odwykowe do Ośrodka Terapii 

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

Wileńska 18.  

Osoby uzależnione od alkoholu są stale motywowane przez pracownika socjalnego 

i/lub psychologa do utrzymania abstynencji (podejmowana jest także praca z ich 
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rodzinami) jednak niewiele z nich kończy cały cykl terapii i utrzymuje abstynencję dłużej 

niż 1 rok. Większość, po krótkim okresie terapii, przerywa abstynencję.  

W roku 2008 nie znacznie wzrosła liczba kobiet uzależnionych od alkoholu, które są 

kierowane na leczenie odwykowe. Większość z nich jest bezrobotna, często są to samotne 

matki lub kobiety żyjące w konkubinacie. Ich partnerami były lub są osoby uzależnione od 

alkoholu bądź też pochodzą one z rodzin, w których występował ten problem. 

 

2. Pomoc psychologiczna rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i/lub 

przemoc - 53 osoby 

 

Większość osób z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie wśród 

podopiecznych OPS stanowią kobiety. Najczęściej nie zgłaszają się one same po pomoc 

psychologiczną, ale są kierowane przez pracowników socjalnych. Alkoholizm i/lub 

przemoc w ich rodzinach trwa od wielu lat, czasem od kilku pokoleń. Klientki te mają 

bardzo niską świadomość własnych praw, nie widzą też możliwości zmiany swojej sytuacji i 

nie są do tego zmotywowane. Na uczestnictwo w terapii decydują się dopiero po 

pewnym czasie (np. kiedy przemoc się nasila lub pojawiają się problemy z dziećmi).  

Oprócz wsparcia psychologicznego oferowano im możliwość udziału w grupie 

wsparcia i podjęcia terapii dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy oraz porady 

prawnika- w przypadku nasilonej przemocy pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka. 

Klientki niechętnie jednak korzystały z tych propozycji. Często zaprzeczają lub minimalizują 

przemoc, której doznają, dlatego wymagały szczególnej troski i uwagi ze strony 

pracowników socjalnych oraz stałego motywowania. 

 

3. Pomoc osobom eksperymentującym lub uzależnionym od narkotyków oraz ich 

rodzinom - 3 osoby 

 

Osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny stanowią niewielki odsetek osób 

zgłaszających się do psychologa. Nie znaczy to, że problem ten nie występuje w Dzielnicy 

Praga Północ, a jedynie, że osoby te rzadko korzystają z pomocy OPS.  

Spośród tych, które są kierowane na konsultacje psychologiczne, przeważają osoby 

młode, w wieku dwudziestu kilku lat, mieszkające z rodzicami. 

W roku 2008 podopiecznymi OPS były także osoby po terapii odwykowej i/lub w 

trakcie terapii metadonowej, ale nie wymagały bądź nie zgłaszały chęci kontaktu z 

psychologiem.  

 

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

w trudnej sytuacji życiowej - 45 osób 
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Po pomoc do psychologa zgłaszały się najczęściej kobiety w depresji, osoby starsze 

po starcie bliskich, osoby, które straciły pracę oraz matki, które miały problemy 

wychowawcze z dziećmi. Klientom tym oferowano wsparcie psychologa w postaci 

kilku/kilkunastu cotygodniowych spotkań lub byli kierowani do specjalistycznych placówek 

na terenie Pragi-Północ (Poradnia 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) - 28 osób 

         

Osoby chore psychicznie rzadko same zgłaszają się po pomoc do psychologa. O 

taką pomoc prosiły raczej członkowie ich rodzin, osoby z otoczenia lub pracownicy 

socjalni. Sprawy te najczęściej dotyczyły sytuacji, w której stan zdrowia chorych pogarszał 

się i należało zdiagnozować, czy wymagały one leczenia szpitalnego czy też pomocy 

innego rodzaju. Wśród tej grupy przeważały osoby w wieku średnim lub starszym, 

chorujące od wielu lat.  

 

6. Pozostałe  działania - 45 osób 

  

W tej kategorii znajdują się osoby, wobec których interwencje podejmowane były 

na wniosek Policji, lub pracownika socjalnego, w przypadku podejrzenia problemu 

alkoholowego, przemocy lub zaniedbywania dzieci. Psycholog prowadził także mediacje 

w sytuacji konfliktu między podopiecznymi OPS a osobami świadczącymi u nich usługi 

opiekuńcze 

W 2008 roku w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej 164 osoby otrzymały 

pomoc w zakresie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. Dokonano również 

analizy badań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych Dzielnicy Praga Północ. 

Omówienie wyników w dziale 3 str. 8 – 15. 

Formy pomocy udzielone w ramach poradnictwa specjalistycznego osobom 

niepełnosprawnym: 

 Udzielanie informacji dotyczącej pomocy dla osoby niepełnosprawnej lub 

niepełnosprawnego członka rodziny – z tej formy pomocy skorzystało ok. 80 osób. 

 Kontakt z innymi placówkami oraz kierowanie do ośrodków wsparcia – 9 osób 
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zostało skierowanych do specjalistycznych placówek. 

 Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w innych placówkach oraz 

organizacjach pozarządowych – informacji na ten temat udzielono 12 osobom.  

 Pomoc w uzyskaniu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych- 1 

osoba. 

 Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózków inwalidzkich) i bezpłatne 

przekazywanie potrzebującym - pomoc w tej formie otrzymały 3 osoby. 

 Informowanie o domach pomocy społecznej oraz zasadach kierowania klientów - 

14 osobom udzielono informacji w tym zakresie.  

 Współpraca z PFRON w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych – 18 

osób niepełnosprawnych uzyskało pomoc w tej sprawie. 

 Pilotowanie spraw dotyczących poprawy warunków mieszkaniowych. 

 Popularyzacja wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych ( wystąpienie na 

konferencji i omówienie problematyki osób niepełnosprawnych w dzielnicy). 

 Pomoc w załatwianiu spraw bieżących – 24 osoby sprawy dotyczyły wyjaśnienia 

spraw rentowych, zasiłków pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych oraz pomocy w trudnej 

sytuacji materialnej {pomoc rzeczowa, zasiłki celowe}. 3 osoby zgłosiły się z prośbą o 

pomoc wolontariusza dla niepełnosprawnego dziecka, w 2 przypadkach sprawa 

dotyczyła dowozu dziecka na warsztaty terapii zajęciowej, w jednym o pomoc w nauce. 

 Opracowanie danych dotyczących możliwości uzyskania pomocy dla osób 

niepełnosprawnych do lokalnego informatora społecznego. 

 

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

ramach poradnictwa specjalistycznego na rzecz rodzin. W roku 2008 udzielono 325 porad, 

interwencji i konsultacji.  

 

W roku 2008 specjalista ds. rodzin podejmował następujące działania: 

 Kontakty w celu ochrony dziecka przed zaniedbaniem ze strony opiekunów: 

- kontakty z pedagogiem szkolnym (10 spraw) 

- kontakty z pogotowiem opiekuńczym (2 sprawy), 

- kontakty z WCPR (6 spraw), 

- z Sądem Rejonowy Warszawa - Praga, V Wydziałem sądu Rodzinnego (15 spraw), 

- z policją (15 spraw) 
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 Udział w zespołach interdyscyplinarnych-interwencyjnych zwołanych z powodu złej 

sytuacji dziecka w rodzinie: 

- zespół interdyscyplinarny związany z zagrożeniem przemocą – (4 sprawy) 

- zaniedbaniem dziecka (8 spraw),  

 Działania związane ze specjalistyczną pomocą mieszkankom Domu Samotnej Matki: 

- sprawach związanych z rozwodem, mieszkaniowych, udzielanie informacji na temat 

dostępności pomocy psychologicznej i prawnej na terenie dzielnicy, pomoc w pisaniu 

pism do urzędów (37 spraw) 

 Działania związane z interwencją i pomocą kobietom w sytuacji przemocy w rodzinie 

- kontakty z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

- udzielanie pomocy doraźnej kobietom zagrożonym – szukanie miejsca w 

schronisku/hotelu na terenie Warszawy, 

- udzielanie informacji na temat dostępności pomocy psychologicznej i prawnej na 

terenie dzielnicy, 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dziecku i 

młodzieży ( 25 spraw) 

 Współpraca specjalistyczna z pracownikami socjalnymi w sytuacjach tego 

wymagających.  

 Koordynowanie spotkań w ramach Grupy Wsparcia rodzin zastępczych. 

 Koordynowanie w dzielnicy działań w ramach programu „Dobry Rodzic- Dobry Start.” 

 

W 2008 roku w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej świadczono także poradnictwo 

zawodowe i pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej. 

 

Mimo sygnałów i pierwszych oficjalnych komunikatów dotyczących 

ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego, do końca 2008 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej odnotował kolejny rok spadku bezrobocia, (który został zapoczątkowany w 

połowie 2005 roku) a tym samym zmniejszenia się liczby osób, które z powodu tej 

dysfunkcji uzyskały pomoc. 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 było otwarcie rynku pracy na 

terenie innych państw Unii Europejskiej. Z takiej możliwości skorzystało wielu Polaków, którzy 

od kilku lat poszukiwali pracy lub posiadali zawód, którego wykonywanie poza krajem, 

stwarzało lepsze perspektywy ekonomiczne. 
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 Sukcesywne tempo spadku bezrobocia a tym samym liczby klientów zgłaszających 

się po pomoc specjalistyczną obserwowano szczególnie w okresie letnim. 

Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy było także podejmowanie, przez osoby 

bezrobotne, zatrudnienia w pracach sezonowych (budownictwie czy rolnictwie).  

Analiza rynku pracy w Warszawie i woj. Mazowieckim, pozwala zauważyć, że rok 

2008 był kolejnym, korzystnym dla osób bezrobotnych. Osoby, które posiadały stosowne 

wykształcenie mogły wybierać wśród ofert pracy, łatwiej im było uzyskać korzystniejsze 

zatrudnienie. Poprzez realizację programów finansowanych w ramach środków EFS na 

rzecz osób wykluczonych społecznie zwiększyły się szanse na zatrudnienie także dla osób 

nie posiadających wykształcenia bądź o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Nastąpiły znaczące zmiany jakościowe w udzielanym wsparciu klientom OPS, którzy 

zgłaszali gotowość do współpracy w szukaniu zatrudnienia. Dzięki odpowiedniej 

motywacji prawie wszystkie osoby, które zgłosiły się do specjalisty, uzyskały informacje o 

instytucjach (pracodawcach), w których mogły uzyskać zatrudnienie.  

W roku 2008, dzięki monitorowaniu osób zdolnych do podjęcia pracy, ale 

uchylających się od tego obowiązku zmniejszyła się liczba tych klientów. Szansą na 

aktywizację zawodową takich osób była zarówno zwiększona podaż ofert pracy jak i 

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. W związku z tym odmowa przyjęcia 

proponowanych działań była traktowana jako rezygnacja z pomocy udzielanej przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Efekty pracy w ramach poradnictwa i aktywizacji zawodowej w roku 2008 to: 

- udzielenie 370 konsultacji 184 osobom, z czego 64 to klienci zarejestrowani po raz  

pierwszy, 

- wskazanie 82 miejsc zatrudnienia, z czego 68 osób podjęło pracę, w tym 11 osób  

niepełnosprawnych.  

 

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

klientami Ośrodka, aktywnie poszukujące pracy. 

Osoby zgłaszające się do specjalisty d./s aktywizacji zawodowej otrzymują 

wyczerpujące informacje: o możliwościach bezpłatnego kontynuowania nauki w ponad 

gimnazjalnych szkołach zaocznych i wieczorowych, o kursach i szkoleniach zawodowych 

organizowanych przez instytucje, stowarzyszenie i fundacje w ramach programów 

finansowanych ze środków EFS.  
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W ramach poradnictwa specjalistycznego realizowano: pomoc w przygotowaniu 

klientowi dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej, indywidualne porady 

związane z wyborem miejsca i rodzaju zatrudnienia, pomoc w odkrywaniu indywidualnych 

umiejętności, zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy, 

zapoznanie klienta z metodami poszukiwania pracy i planowania czynności związanych z 

jej znalezieniem. To także działania związane z przekazywaniem aktualnych informacji o 

pracodawcach i ofertach pracy oraz udostępnianie materiałów (informatory, poradniki, 

ulotki) dot. rynku pracy. 

 Kolejnym ważnym zadaniem, w ramach poradnictwa i aktywizacji zawodowej była 

pomoc przy realizacji projektu systemowego, skierowanego do bezrobotnych samotnych 

matek. Bardzo ważne działanie w tym zakresie dotyczyło motywowania i wspierania 

uczestniczek do ukończenia wszystkich działań przewidzianych w projekcie. Niezwykle 

istotnym zadaniem w roku 2009 będzie monitorowanie i wielokierunkowe wspieranie 

kobiet uczestniczących w projekcie systemowym, aby mogły w pełni wykorzystać nabyte 

umiejętności społeczne i zawodowe. 

Do rozwiązania pozostaje problem osób długotrwale bezrobotnych, które z różnych 

przyczyn (np. ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, z problem alkoholowym, z 

orzeczonym wyrokiem sądowym, samotni rodzice małych dzieci) mają trudności z 

odnalezieniem się na rynku pracy. Praca zespołowa Działu Pomocy Specjalistycznej i 

pracowników socjalnych sukcesywnie te problemy rozwiązuje. Wsparciem dla tych 

działań jest wszechstronna współpraca z działającymi na terenie dzielnicy organizacjami 

pozarządowymi i Urzędem Pracy. 

W roku 2008 r. zostały zapoczątkowane prace przygotowujące do realizacji 

projektu systemowego, skierowanego do rodzin wieloproblemowych, który przewiduje 

również działania w ramach aktywizacji zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

Inne działania realizowane w roku 2008 w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej. 

 

 Współorganizacja imprezy okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 

udział w realizacji wybranych projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu 

Profilaktyki Uzależnień. 

  

 Uzupełnianie bazy danych o organizacjach i instytucjach wspomagających 
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działania Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 Wizytowanie lokalnych placówek i organizacji pozarządowych realizujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

 Opiniowanie i rekomendacje projektów podmiotów ubiegających się o dotacje z 

zakresu pomocy społecznej i profilaktyki uzależnień. 

 

 Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników Działu Pomocy 

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

reprezentowanie Dzielnicy i Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 Współpraca z instytucjami i innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach  

realizacji zadań. 

 

  Przygotowanie projektu systemowego oraz pomoc przy jego współrealizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111..  RRAADDCCAA  PPRRAAWWNNYY  OOŚŚRROODDKKAA  PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

 

W okresie sprawozdawczym radca prawny wykonywał obsługę prawną na 

zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych oraz zgodnie z ustaleniami 

Dyrektora OPS. 
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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 OPS jednostek 

organizacyjnych .  

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 pomoc w przygotowaniu wystąpień o; 

ustalenie przez sąd świadczeń alimentacyjnych lub 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 odwołań i interwencji.   

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 ciągu roku 2008 radca prawny prowadził także 1 sprawę sądową dot. 

odszkodowania oraz 1 sprawę pracowniczą. 

W roku 2008 radca prawny udzielił porad, konsultacji i opinii prawnych (na rzecz 

Ośrodka Pomocy Społecznej, klientów oraz innych  osób uprawnionych do korzystania z 

pomocy) w  285 sprawach. 

 Łączna liczba porad udzielonych przez radcę prawnego w roku 2008 była 

znacznie niższa niż w roku 2007 (411) nie wynika ona jednak ze zmniejszenia się 

zapotrzebowania na poradnictwo prawne.  

Różnica ta jest wynikiem kierowania rodzin i osób, (których problemy dotyczyły 

uzależnienia bądź przemocy) do radcy prawnego zatrudnionego w Punkcie 

Informacyjnym przy ul. Jagiellońskiej 60, wyspecjalizowanego w prowadzeniu spraw dla 

wymienionych grup odbiorców. 

Specyfiką poradnictwa prawnego, prowadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej 

jest wielokierunkowość i skomplikowanie spraw beneficjentów, które wymagają raczej 
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działania długofalowego nie zaś jednorazowej porady dlatego zmniejszenie obciążenia 

radcy prawnego miało korzystny wpływ na jakość świadczonej przez niego pomocy 

(mógł poświęcić więcej czasu każdej osobie, która zgłosiła się po poradę). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1122..  PPRROOJJEEKKTTYY  RREEAALLIIZZOOWWAANNEE  WW  22000088  RROOKKUU  

 

 

Projekt: Praski Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  Dla Dzielnicy Praga Północ m. st. 

Warszawy  na lata 2008 - 2009 
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W budowaniu lokalnej strategii pomocy dziecku i rodzinie ważną rolę spełniają 

lokalne instytucje i organizacje społeczne, włączające się w działania związane z 

edukacją, pomocą socjalną, psychologiczną i pedagogiczną. W oparciu o te zasoby oraz 

zadania Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikające z realizacji ustawy o pomocy 

społecznej, w roku 2008 Dział Pomocy Specjalistycznej OPS opracował Praski Program 

Pomocy Dziecku i Rodzinie.  

Program, zawiera: 

- diagnozę sytuacji rodzin (korzystających z różnych form wsparcia udzielanego przez 

OPS),  

- charakterystykę działań realizowanych dotychczas przez Ośrodek, organizacje 

społeczne i instytucje działające w Dzielnicy, 

- analizę potrzeb: rodzin ( w tym dzieci i młodzieży), osób i instytucji-realizatorów lokalnej 

polityki społecznej, oraz lokalnej społeczności.  

- propozycję oddziaływań na środowiska ujęte w Programie, które wpłyną na 

zapobieganie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 

Dotychczasowe doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szczegółowa 

analiza merytoryczna zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących 

celów strategicznych: 

1. Zwiększenie efektywności działań w zakresie zapobiegania patologiom społecznym 

poprzez prowadzenie działań z zakresu: 

- wspierania psychologiczno-terapeutycznego rodziny własnej dziecka,  

- prowadzenia profilaktyki na rzecz społeczności lokalnej w środowisku dziecka, 

- wspierania rodzin zastępczych w tworzeniu godnych i właściwych warunków dla 

pełnego rozwoju dziecka.  

2. Zwiększenie kompetencji lokalnych realizatorów programów profilaktycznych. 

3. Zmiana postaw dzieci i młodzieży wobec współczesnych zagrożeń poprzez 

zintegrowane działania profilaktyczne, pedagogiczne i socjalne. 

4. Ograniczanie negatywnych skutków niewydolności wychowawczej środowiska 

rodzinnego. 

5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym. 

Ze względu na środowiska objęte programem, cele zostały podzielone na cztery grupy: 

 I - związane z oddziaływaniem na dzieci i młodzież zagrożoną patologią , 

II - związane z oddziaływaniem na rodzinę, 
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III - związane ze wspomaganiem instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, 

IV - związane z oddziaływaniem na całą społeczność lokalną. 

Program zawiera także cele ogólne charakteryzujące sposoby oddziaływania w 

ramach czterech grup odbiorców, do których jest skierowany tj. 

 dzieci i młodzież - ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są zagrożeni 

demoralizacją, przestępczością, uzależnieniem, sprawiających problemy wychowawcze,  

rodzin i ich otoczenia, potrzebujących wsparcia: wychowawczo-psychologicznego, 

specjalistycznego, psychologiczno-terapeutycznego i instytucji pomocowych z powodu: 

niezaradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, bezrobocia, adaptacji w 

środowisku po opuszczeniu zakładu karnego, niepełnosprawności…) w tym :  

- rodzin i ich otoczenia zagrożonych i doświadczających przemocy, 

 -rodzin zastępczych, 

 instytucji publicznych, społecznych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych w celu 

zwiększania oferty pomocy oraz podnoszenia poziomu świadczonych usług, 

 społeczności lokalnej. 

 Realizatorem Praskiego Programu Pomocy jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Północ oraz instytucje i organizacje, które włączają się w działania, w 

zależności od realizowanego celu i zadania (np. Wydziały Urzędu Dzielnicy Praga Północ, 

Policja, Straż Miejska, Szkoła, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, ogniska i świetlice 

wychowawcze oraz osoby fizyczne zaangażowane w działania na rzecz pomocy dziecku 

i rodzinie). 

 

Przykład działań przewidzianych do realizacji przez lokalnych partnerów w ramach 

Programu:  

 

Policja – Komenda Rejonowa Warszawa VI 

 

1. Wydział ds. prewencji  

- prowadzi spotkania o charakterze prewencyjnym z dziećmi i młodzieżą w szkołach na 

terenie dzielnicy, (dot. m.in. odpowiedzialności i konsekwencji prawno-karnych w 

przypadku łamania prawa), 

. współpracuje ze środowiskiem lokalnym ( w tym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Północ) w zakresie wspólnych działań dotyczących profilaktyki uzależnień.  

2. Interwencje w przypadku zgłoszeń dot. porządku publicznego, a w przypadku 

stwierdzenia przemocy domowej, zakładanie Niebieskiej Karty.  

 

Straż Miejska Oddział Praga Północ 
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Straż Miejska, której zadaniem jest m.in.: inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym. Poprzez koordynatorów ds. profilaktyki, realizuje działania edukacyjne w 

szkołach, patrole i posterunki szkolne.  

 Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych prowadzone na wniosek szkoły: 

 Uczymy się żyć bez przemocy – adresowany jest do dzieci z klas IV – VI szkoły 

podstawowej i obejmuje zagadnienia: dot. przyczyn agresji i przemocy w szkole;   radzenie 

sobie z agresją ze strony grupy rówieśniczej; dziecko jako świadek lub osoba 

poszkodowana (pobicie, rozbój, kradzież, wypadek).  

 Dziecko w sieci - adresowany do dzieci z klasy III – Vi obejmuje zagadnienia 

dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz ew. zagrożeń internetowych.  

 Nie daj się wciągnąć - adresowany jest do dzieci z klas IV – VI i obejmuje 

zagadnienia dotyczące:    przyczyn i skutków sięgania po środki uzależniające, 

umiejętności skutecznego odmawiania, wskazywanie miejsc gdzie można otrzymać 

skuteczną pomoc. 

Ważnym działaniem Straży Miejskiej w ramach Praskiego Programu jest udział w 

festynach, imprezach plenerowych organizowanych na terenie dzielnicy, (na których 

pracownicy proponują dzieciom gry, zabawy, konkursy z zakresu bezpieczeństwa i 

profilaktyki). 

Szkoła 

 

W ramach Programu, Szkoła, oprócz swoich głównych zadań: edukacji i 

wychowania prowadzi działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej oraz realizuje 

programy pedagogiczno-socjoterapeutyczne.  

Szkoła jest miejscem, w którym inicjowane są kontakty interpersonalne i społeczne w 

grupie rówieśników, kształtuje się światopogląd i poczucie własnej tożsamości, rozwijają 

emocje, uczucia dzieci i młodzieży.  

  Działania profilaktyczne (zapobiegawcze, korekcyjne) tworzą warunki do sprawnej 

realizacji procesu wychowawczego w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki - projektu 

systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie i 

ukierunkowanych na: wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami i 

zagrożeniami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i 

dezorganizują jego zdrowy styl życia, oraz wzmacnianie czynników chroniących 

(jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które pobudzają 

jego prawidłowy rozwój.  
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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 (np. w ramach 

prowadzenia świetlic, świetlic socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci i młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym).  

Praski Program Pomocy Dziecku i Rodzinie dla dzielnicy Praga Północ był podstawą 

działań realizowanych w roku 2008 przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz stanowił 

podstawę opracowania Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. 

 

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 realizowała projekt w dzielnicy Praga Północ 

a Ośrodek Pomocy Społecznej był jednym z jej partnerów.  

Działania zrealizowane w 2008roku w ramach Projektu: 

1. Nawiązanie współpracy i zaproszenie do programu organizacji działających w Forum 

Praskich organizacji Pozarządowych. 

2. Partnerstwo władz dzielnicy Praga Północ w Programie. 

3. Kampania społeczna w II programie TV. 

4. Konferencja prasowa dot. promocji projektu. 

5. Przeprowadzenie konkursu: projekt na najlepsze podwórko i jego realizacja przy ul. 

Stalowej 18/23 (Zwycięzcą konkursu zostało Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”). 
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Nagrodą w konkursie było 20.000 zł. na realizację najlepszego projektu oraz materiały do 

adaptacji przekazane przez firmę Leroy Merlin.  

6. Konferencja zorganizowana 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.  

Kolejnym etapem Partnerstwa dla Dzieci była realizacja w roku 2008 Projektu: Klub 

Młodzieżowy „Światoteka na Pradze” oraz Projektu Stypendialnego.  

 

 

Projekt Stypendialny 

Termin realizacji: maj - grudzień 2008 

Realizatorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ, 

- Fundacja Wspólna Droga, organizacja pożytku publicznego, 

 - Światoteka- Klub Młodzieżowy, oraz współpracujący z nim pedagodzy ulicy ze 

Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. 

Cele Projektu: zapewnienie dzieciom możliwości zrealizowania własnych zainteresowań, 

oraz potrzeb związanych z rozwojem osobistym.  

Projekt, realizowany w partnerstwie z: Fundacją Wspólna Droga, Akademią 

Pedagogiki Specjalnej, im. Marii Grzegorzewskiej, Klubem Młodzieżowym Światoteka oraz 

Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, zakładał 

przeprowadzenie badań wśród 50 rodzin z terenu działania Fili nr I, opartych o 

kwestionariusz Ocena Zagrożenia Socjalnego Dziecka. Kwestionariusz został przygotowany 

przez P. dr Małgorzatę Orłowską z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

a zebrany materiał badawczy będzie stanowił podstawę opracowania naukowego.  

Kwestionariusz poruszał takie obszary funkcjonowania dziecka jak: jego sytuację 

rodzinną, postawy wychowawcze rodziców, dysfunkcje rodziny, a przede wszystkim, 

obszar jego zainteresowań i możliwości ich realizacji. Pracownicy socjalni Ośrodka 

przeprowadzili kwestionariusze wśród wytypowanych rodzin a na ich podstawie Dział 

Pomocy Specjalistycznej dokonał analizy potrzeb dzieci oraz wyodrębnił grupę 26 (dzieci), 
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które zostały zakwalifikowane do otrzymania mikro-stypendium (średnio) w wysokości 

1.200 zł.  

Mikro - stypendia zostały przyznane m.in. na realizację: kursów tanecznych, 

akrobatycznych, językowych, plastycznych oraz zajęć dodatkowych z przedmiotów 

szkolnych.  

Podpisano Kontrakty partnerskie, których stronami byli pracownicy socjalni danej 

rodziny, opiekunowie dziecka, dziecko - beneficjent Projektu oraz pedagog ulicy -

koordynujący realizację przyznanych stypendiów.  

Kontrakt ten zobowiązywał: 

 - dziecko - beneficjenta Projektu do: regularnej współpracy z pedagogiem, udziału w 

zajęciach finansowanych w ramach stypendiów, informowania o trudnościach w 

realizacji ustalonych zadań, 

- opiekunów prawnych dziecka (rodziców) do: stałego kontaktu i współpracy z 

pedagogiem w zakresie realizacji zadań wynikających z Projektu, aktywnego udziału w 

wyborze i realizacji kursów i zajęć dla dzieci, 

- pedagoga ulicznego – do bezpośredniego kontaktu z rodziną i dzieckiem w czasie 

trwania stypendium, monitorowania postępów dziecka i ich ewaluacji, dokonywanie 

opłat za zajęcia dziecka ze środków przekazanych przez Fundację Wspólna Droga, 

przygotowywania miesięcznych zestawień wydatków dla Fundacji oraz okresowych 

sprawozdań, 

- pracownika socjalnego danej rodziny - do współpracy z pedagogiem w trakcie 

realizacji projektu, wymiany informacji i współpracy z pedagogiem ulicy w sprawach 

beneficjentów. 

  W ramach realizowanego Projektu podpisano 25 kontraktów: 4 - na realizację zajęć 

z akrobatyki, 7 –kursu tańca, 4- na realizację zajęć z języka angielskiego, 1- jęz. 

hiszpańskiego, 2- z jęz. niemieckiego i 2- z jęz. polskiego. Podpisano po 1 kontrakcie na 

zajęcia: informatyczne, piłki nożnej oraz naukę gry na skrzypcach. 

Fundusze na „mikrostypendia” pochodziły od firm Societe Generale oraz 

Johnson&Johnson. 

 

 

Projekt: Utworzenie partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin ze środowisk z 

problemami społecznymi w dzielnicy Praga Północ i Praga Południe- kontynuacja. 

 

Realizator: Federacja Organizacji Służebnych „Mazowia” 

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

Społecznej oraz Urząd dzielnicy Praga Północ. 

Finansuje: Parytetowy Związek Socjalny Berlina 
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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 finansował 

realizację projektu). 

Działania zrealizowane w ramach Projektu, w roku 2007:  

- nawiązanie ścisłej współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży w obu dzielnicach Pragi, 

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

rozwiązywanie, 

- wspólne poszukiwanie rozwiązań modelowych i przekonywanie uprawnionych instytucji 

do ich wdrożenia,  

- uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach, podnoszenie umiejętności i kompetencji  

- przygotowanie 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 oraz w cyklicznych spotkaniach zespołu roboczego. 

Działania realizowane w ramach Projektu w roku 2008 

1.  Wizyta studyjna zespołu roboczego w Berlinie (w siedzibie Związku Parytetowego 

oraz placówkach działających w problematyce profilaktyki uzależnień).  

2. Zorganizowanie wizyty studyjnej dla przedstawicieli Związku Parytetowego w 

placówkach pomocy społecznej dzielnicy Praga Północ. W ramach tej wizyty niemieccy 

goście zapoznali się z działaniami: Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wsparcia – 

Domu Samotnej Matki i Dziecka, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz pracą 

pedagogów ulicy (ze Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga 

Północ) w rejonie ul. Stalowej i Inżynierskiej.  

3. Wydanie informatora w formie publikacji oraz wersji CD w ramach środków 

finansowych Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 

4.  Udział w konferencji, która była podsumowaniem działań realizowanych w 

ramach projektu.  

 

 

Projekt: Dobry Rodzic - Dobry Start 
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- Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci 

Cel główny: ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z 

rodzicami małych dzieci.  

Odbiorcy: Koalicja powstała w ramach programu „Dobry Rodzic - Dobry Start" Fundacji 

Dzieci Niczyje, który skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz 

profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi i ich rodzicami. 

Realizatorzy Programu w ramach Koalicji na terenie dzielnicy Praga Północ: pracownicy:  

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga 

Północ, Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ,  Straży Miejskiej oraz 

Komendy Rejonowej Policji IV oddział Praga Północ.  

Cele koalicji: 

1. Podniesienie świadomości społecznej na temat problemu krzywdzenia małych 

dzieci,  

2. Propagowanie idei profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. 

 Zadania Koalicji:  

o Wymiana dobrych praktyk: dzielenie się wiedzą na temat efektywnych działań 

podejmowanych na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem,  

o Współpraca przy realizacji inicjatyw, mających na celu profilaktykę krzywdzenia 

małych dzieci,  

o Dystrybucja informacji nt. działań podejmowanych w Polsce i zagranicą na rzecz 

ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem,  

o Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat oferty placówek w całej Polsce, 

zajmujących się pomocą dzieciom do 3 roku życia oraz ich opiekunom. 

W ramach programu Fundacja Dzieci Niczyje opracowała specjalistyczne ankiety, które 

są wypełniane przez pracowników SZP ZLO i pracowników socjalnych Ośrodka. Ankiety te 

są wypełniane w każdym przypadku zgłoszenia się rodziny z dzieckiem w wieku 0-3 i 

przekazywane do koordynatora Programu z Działu Pomocy Specjalistycznej. Każda 

rodzina otrzymuje pakiet informacyjny a w przypadku wystąpienia w ankiecie więcej niż 3 

czynników ryzyka – jest ona monitorowana przez OPS. 

Harmonogram realizacji programu „Dobry Rodzic - Dobry Start" na terenie Pragi Północ 

roku 2008 

Styczeń - marzec: przygotowanie do realizacji programu, nawiązanie współpracy 

pomiędzy partnerami, zapoznanie się z ofertą partnerów. 
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Kwiecień - czerwiec: szkolenia dla pracowników SZP ZLO i OPS dotyczące czynników 

ryzyka wymienionych w ankiecie i sposobów ich identyfikacji ( w odniesieniu do rodziny 

objętej Programem). 

Lipiec - grudzień: realizacja Programu na terenie dzielnicy poprzez:  

- dostarczenie rodzicom dzieci w wieku 0 - 3 r. ż pakietów edukacyjnych, 

- identyfikację rodzin z ryzyka, wsparcie rodziców zidentyfikowanych jako rodziny ryzyka,  

- uczestnictwo w superwizjach,  

- współpraca z partnerami Programu 

 Uczestnicy Koalicji mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w bezpłatnych 

szkoleniach i konferencjach organizowanych w ramach Programu „Dobry Rodzic - Dobry 

Start".  

W okresie kwiecień - maj odbyło się 7 spotkań dla 14 pracowników socjalnych OPS (32 

godziny szkoleniowe) z zakresu: rozpoznawania czynników krzywdzenia małych dzieci (0 - 

3 r. ż),wspierania rodziny z małym dzieckiem, prawidłowej komunikacji w kontaktach z 

klientem i rodziną (20 godzin warsztatów dla 5 specjalistów). 

Fundacja Dzieci Niczyje, jako koordynator działań realizowanych na terenie 

dzielnicy Praga Północ, przekazuje nieodpłatnie pakiet informacyjny dla odbiorców 

Programu – ulotki informacyjne i poradniki dla rodziców małych dzieci - a także materiały 

szkoleniowe dla profesjonalistów. Uczestnicy Projektu otrzymują na bieżąco informacje nt. 

szkoleń i wydarzeń związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy wobec małych 

dzieci mogą korzystać ze strony internetowej, poświęconej promowaniu działań 

dotyczących profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (www.dobryrodzic.pl). 

Zespół ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje udziela stałej pomocy, w formie 

konsultacji telefonicznych / mailowych, profesjonalistom pracującym z rodziną z problem 

przemocy, w zakresie organizowania pomocy małemu dziecku i jego opiekunom. 

Cele i założenia Programu (z materiałów DR-DS oprac. A. Izdebska): Program "Dobry 

Rodzic - Dobry Start" powstał z myślą o rodzicach, którzy przeżywają trudne emocje, 

związane z nową sytuacją, jaką jest pojawienie się w ich życiu małego dziecka. Nawet w 

sprawnie funkcjonujących rodzinach, rodzicielstwu - towarzyszy stres: związany z wejściem 

w nową rolę, zmęczeniem, trudnością w odczytywaniu potrzeb dziecka. Nieumiejętność 

odczytywania potrzeb dziecka, zaburzony rytm życia, brak snu, sprawiają, że rodzice 

małych dzieci często czują się źle w nowej roli - są rozdrażnieni, czasem nie potrafią 

kontrolować swoich emocji - gniewu, agresji.  

http://www.dobryrodzic.pl/
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Media prezentują wizerunek wypoczętych, szczęśliwych rodziców i uśmiechniętych 

dzieci, co sprawia, że rodzice, którzy napotykają na problemy, wstydzą się o nich mówić. 

Traktują swoją sytuację jako niepowodzenie, nie wiedzą gdzie szukać pomocy i wsparcia. 

Trudności te stają się jeszcze poważniejsze w rodzinach o podwyższonym poziomie ryzyka 

stosowania przemocy (gdzie rodzice nie wynieśli pozytywnych wzorców rodzicielstwa z 

własnych domów) czy w rodzinach wieloproblemowych, (którym towarzyszy np. 

bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo). 

Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci to wszelkie czynniki, które zwiększają 

prawdopodobieństwo, iż dziecko doświadczy krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego 

oddziaływań, które mogą spowodować zaburzenia w przebiegu rozwoju. Są to czynniki, 

których identyfikacja wskazuje na szczególną potrzebę wspierania danej rodziny z małym 

dzieckiem. Czynniki ryzyka mogą być związane ze środowiskiem społecznym, systemem 

rodzinnym, mogą leżeć po stronie rodziców, dziecka lub innych dzieci w rodzinie.  

Profilaktykę i wczesną interwencję w obszarze zapobiegania krzywdzeniu małych 

dzieci rozumieć można jako działania ukierunkowane na zmniejszenie poziomu stresu w 

życiu rodziców małych dzieci, podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności 

rodzicielskich, a także bezpośrednie wspieranie zdrowia dziecka. Celem tych działań jest: 

zmniejszenie przypadków krzywdzenia małych dzieci, oraz zapewnienie im podstaw do 

dalszego prawidłowego rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego oraz 

społecznego. 

Program wczesnej interwencji i profilaktyki krzywdzenia małych dzieci obejmuje 

m.in. takie działania jak: wizyty domowe, warsztaty umiejętności rodzicielskich, warsztaty 

radzenia sobie ze stresem, zapewnienie poradnictwa i wsparcia lekarskiego oraz 

psychologicznego. Profilaktyka ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ochrony 

dziecka i rodziny. Przynosi istotne korzyści finansowe całemu społeczeństwu w wyniku 

obniżenia kosztów: pomocy medycznej dla ofiar, terapii ofiar i sprawców, pomocy 

społecznej i psychologicznej.  

Realizacja Programu „ Dobry Rodzic - Dobry Start” w Dzielnicy Praga Północ. 

W terminie czerwiec - grudzień 2008 roku do Działu Pomocy Specjalistycznej 

Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 104 ankiety z prośbą o kontakt z rodziną: 44 od 

pracowników socjalnych i 50 od pracowników służby zdrowia (dotyczyły one rodzin o 

zwiększonym czynniku ryzyka). 
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Pracownicy socjalni obu filii OPS założyli 92 ankiety rodzinom, które mają dzieci w 

wieku 0-3 r.ż. Po dostarczeniu ankiety do Działu Pomocy Specjalistycznej i zgłoszeniu 

potrzeby pilnego kontaktu z rodziną, przeszkoleni specjaliści Działu wizytują rodzinę i 

monitorują występujące w niej problemy. Informują o możliwościach pomocy 

psychologicznej, prawnej i socjalnej dostępnej na terenie dzielnicy. Oprócz pakietu 

informacyjnego, przekazują oni rodzinie aktualne informacje o szkoleniach i warsztatach 

organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje, w ramach Programu. Osoby potrzebujące 

pomocy, uczestniczące w Programie DR-DS., mogą otrzymać pomoc specjalistyczną 

(psychiatry, psychologa, pedagoga, prawnika i położnej) w Praskim Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

Wśród rodzin zgłoszonych (w ramach Koalicji) do monitorowania przez OPS, 

najliczniejszą grupę stanowią rodziny, które dotyka problem bezrobocia, wielodzietności i 

uzależnienia od alkoholu. 4 przypadki dotyczyły samotnego macierzyństwa i 

wychowywania dzieci przez nieletnie matki, a 3 rodziny były zagrożone bezpośrednimi 

aktami przemocy. U większości monitorowanych rodzin, oprócz w/w problemów, 

występują trudności materialne. Kolejnym problemem rodzin monitorowanych przez OPS, 

w ramach Programu, jest zamieszkiwanie w zaniedbanych budynkach komunalnych, w 

trudnych warunkach mieszkaniowych (przepełnione lokale, w których brak ciepłej wody i 

kanalizacji, panuje wilgoć, mieszkania są zagrzybione). Wymienione problemy stanowią 

czynniki ryzyka, które utrudniają rodzinom prawidłowe wypełnianie swoich funkcji.  

W sytuacjach trudnych, wymagających natychmiastowej interwencji, (gdy jest 

zagrożone dobro dziecka) Specjalista d/s Rodziny i Przemocy kontaktuje się z Policją, 

prokuraturą, Zespołem Kuratorów sądowych. 

Dużą pomocą i wsparciem w pracy z rodziną (w ramach realizowanego Programu) 

są comiesięczne superwizje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje, na których, w 

gronie profesjonalistów, są omawiane przypadki trudne i wspólnie szuka się formy pomocy 

specjalistycznej, najkorzystniejszej dla rodziny i dziecka. 

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 lokalnego. 
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 Określenie potrzeb oraz tworzenie wspólnych działań do realizacji w roku 2008, w 

ramach Forum.  

 

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 Trójkąt Bermudzki (Stalowa, Wileńska, Szwedzka). Biedna, 

zaniedbana i niedoinwestowana Praga, odizolowana mostem od centrum Stolicy, przez 

lata utrwalała postawy, 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.  

 

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 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 z uzależnieniami.  

Jest również wiele rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują zjawiska 

patologiczne takie jak: przemoc czy 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 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. „Systemu pomocy”, który umożliwia optymalne 

wykorzystanie: środków kierowanych na pomoc oraz lokalnych zasobów, a jednocześnie 

daje szansę szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia.  
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Zaistniała potrzeba usprawnienia systemu przepływu informacji dotyczących 

zarówno wskazywania miejsc zagrożonych i grup wymagających pomocy jak i działań 

planowanych lub realizowanych w dzielnicy przez lokalne podmioty.  

Dlatego, w celu zwiększenie efektywności i jakości społecznego oddziaływania 

(odpowiadając na potrzeby środowiska lokalnego) utworzono Koalicję instytucji i 

organizacji pozarządowych - Forum dla wspólnego działania na rzecz dzieci i młodzieży.  

Praskie Forum funkcjonuje od 2004 r. i od początku Ośrodek Pomocy Społecznej 

pełni funkcję koordynatora. Forum tworzą prężnie działające instytucje publiczne i 

organizacje pozarządowe (w tym świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne), 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. 

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

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

tworzenie możliwości stałego dostępu do informacji; - 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. 

  

 

Zasady funkcjonowania Forum 

Spotkania członków Forum odbywają się raz w miesiącu (od 4 lat). Przyjęła się 

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

siedzibie. Oprócz wzajemnego poznania się jest to też forma bezpośredniego 

poznawania zasobów organizacji. Ważną zasadą Forum jest otwarty i niesformalizowany 

charakter spotkań. Forum daje możliwość bezpośredniego (face to face) spotykania się 
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przedstawicieli różnych organizacji, instytucji, 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 

promowania własnych działań partnerów. Uczestnictwo w działaniach realizowanych 

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

Cykliczne (od 2004 roku) spotkania lokalnych realizatorów działań na rzecz rodzin, 

dzieci i młodzieży służą: - polepszeniu jakości form oddziaływania pedagogicznego, 

profilaktycznego i społecznego;- wymianie informacji;- tworzeniu interdyscyplinarnych  

form pomocy kierowanej do w/w grup odbiorców. 

Udział we wspólnych szkoleniach daje możliwość nie tylko poszerzenia zakresu 

wiedzy, ale jest też szansą nawiązywania nieformalnych kontaktów, co znacznie ułatwia 

pracę. 

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

instytucje prowadzące zróżnicowaną działalność.  

Kolejny rok działalności (2008) Forum to m.in.  

- udział: w konferencjach, festynach i lokalnych kampaniach,  

- organizacja szkoleń problemowych, 

- realizacja projektów partnerskich (np. projektu: Partnerstwo dla Dzieci – Projekt 

Stypendialny).  

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.  

 

 

 

 

Projekt: Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych - kontynuacja. 

 

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. Rodzinną opiekę zastępczą 
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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 

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, 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).  

- sądowym – podstawę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej stanowi orzeczenie 

wydane przez sąd opiekuńczy. 

Typy rodzin zstępczych: rodzina zastępcza spokrewniona; niespokrewniona; zawodowa, 

nie spokrewniona z dzieckiem (w tym.wielodzietna, specjalistyczna, o charakterze 

pogotowia opiekuńczego). 

Rodzina zastępcza wypełnia swoją funkcję do momentu powrotu dziecka do 

rodziny naturalnej, 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. 

Rodziny zastępcze w dzielnicy – System Wsparcia. 

W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008 zarejestrowanych było 101 rodzin 

zastępczych spokrewnionych i 9 rodzin niespokrewnionych, działających w dzielnicy 
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Praga Północ. To dość liczna grupa osób, które, mimo iż w większości nie korzystają z 

pomocy materialnej Ośrodka z pewnością potrzebują wsparcia i specjalistycznej pomocy 

w wypełnianiu swoich zadań. 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. 

Budowanie Systemu Wsparcia dla rodzin zastępczych w dzielnicy Praga Północ 

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w 2007 roku. 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.  

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. 

Analiza materiału zawartego w ankietach, pozwoliła 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 uruchomiono: - indywidualne poradnictwo 

psychologiczne, zorganizowano spotkanie Wigilijne oraz Mikołajkowe dla dzieci.  

Pierwsze 2 spotkania Grupy Wsparcia odbywały się w Ośrodku Wsparcia - Klubie „Złoty 

Wiek” przy ul. Jagiellońskiej 56 lok. 1 B, kolejne zaś (do końca roku 2008) w Punkcie 

Informacyjno - Konsultacyjnym przy ul. Jagiellońskiej 60. 

Od uruchomienia programu bierze w nim udział 2 pracowników Działu Pomocy 

Specjalistycznej OPS. W cyklicznych spotkaniach z rodzinami uczestniczył przedstawiciel 

WCPR oraz, w zależności od potrzeb, psycholog Ośrodka. Dzięki spotkaniom udało się 

zdefiniować najistotniejsze problemy, które dotyczą funkcjonowania rodzin zastępczych w 

naszej dzielnicy. Najważniejsze z nich to: 

- problemy opiekuńczo - wychowawcze, 

- problemy prawne,  

- obciążenie psychiczne wynikające z odpowiedzialności, 

- problemy z nawiązaniem prawidłowych relacji z rodziną pochodzenia dziecka, 

- problemy dzieci wynikające z nieakceptowania swojej roli, 

- problemy dzieci w nauce. 
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To jedne z nielicznych problemów, które wynikają z zadań wykonywanych w 

ramach rodziny zastępczej. Są one charakterystyczne dla tej grupy osób a pomoc w ich 

rozwiązaniu wymaga specyficznego, specjalistycznego poradnictwa.  

W roku 2008 rodziny zastępcze korzystały z pomocy świadczonej w ramach Działu 

Pomocy Specjalistycznej Ośrodka. 30 maja 2008 r. wszystkie rodziny wraz z dziećmi brały 

udział w Festynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Festyn zorganizowano w 

Dzielnicy Wola, przy ul. Karolkowej, w partnerstwie: z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej 

Dzielnicy: Wola, Bielany, Praga Południe, Śródmieście, Ursynów, Włochy oraz Warszawskim 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

Rodziny z Dzielnicy Praga Północ zdobyły II miejsce w konkursie Familiady 

(dokładniejszy opis Festynu znajduje się przy charakterystyce działań w ramach Lokalnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień). 

W ramach wsparcia, Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwił dzieciom z rodzin 

praskich, udział w koloniach letnich (w Rabce i Łebie). Rodziny uczestniczyły także we 

wspólnie zorganizowanej, uroczystej Wigilii a dzieci w imprezie choinkowej.  

Staramy się, aby uczestnicy Grupy Wsparcia sami prowadzili spotkania 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. 

  Najistotniejszą wartością tego programu jest rzeczywiste, wzajemne wsparcie osób, 

które się spotykają. 

W roku 2008 Dział Pomocy Specjalistycznej przygotował, w formie prezentacji, 

informację o działaniach realizowanych w ramach Programu. Została ona przedstawiona 

na spotkaniu promującym Rodzicielstwo Zastępcze, zorganizowanym dla Ośrodków 

Pomocy Społecznej przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

   

 

Projekt: Interdyscyplinarne wsparcie rodzin problemowych –  

Laboratorium Specjalizacyjne 

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej 
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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 z OPS. 

Cele zadania: 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. 

Realizację Projektu rozpoczęto w listopadzie 2007 roku. Projekt był skierowany do 2 rodzin 

wielodzietnych, które od kilku lat korzystały z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy 

Społecznej, nie wykazywały chęci poprawy własnej sytuacji ich dzieci sprawiały trudności 

wychowawcze w domu oraz w szkole, miały problemy w nauce.  

Koordynatorem studentów, którzy brali udział w projekcie był – ze strony UW – 

wykładowca Wydziału Pedagogiki, ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej – St. specjalista 

ds. rodzin w Dziale Pomocy Specjalistycznej.  

 I etap Projektu. Podczas wspólnego spotkania realizatorów, pracownika socjalnego i 

specjalisty ds. rodziny (na podstawie analizy dokumentów OPS) zdefiniowano główne 

grupy problemów występujące w wytypowanych rodzinach. Kolejnym działaniem było 

ustalenie zadań, które w ramach projektu mieli wykonać studenci. 

II etap Projektu. W ramach programu Laboratorium Specjalizacyjne UW troje studentów 

pracowało głównie z dziećmi z wytypowanych rodzin. Celem laboratoriów było 

nawiązanie kontaktu i praca wychowawczo - diagnostyczna z dzieckiem. Studenci 

biorący udział w tym programie byli pod stałą opieką specjalisty z Działu Pomocy 

Specjalistycznej, który wspierał ich w realizacji zadań oraz rozwiązywaniu trudności i 

problemów, (które napotkali w pracy z rodziną). 

 

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. 

 

Mikołaj na Pradze Północ. 

To kolejna inicjatywa studentów Wydziału Psychologii UW, którzy w nieformalnej 

grupie, od dwóch lat, organizują różne akcje na rzecz dzieci. Była to ta sama grupa 
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młodych osób, która w roku 2007, w ramach nietypowego spotkania z Mikołajem, 

postanowiła zrealizować marzenia dzieci. Dzieci zgodnie z życzeniami (zawartymi w listach 

kierowanych do Mikołaja), w dzień Wigilii, otrzymały wymarzone prezenty (w tym 3 

komputery i 4 telefony komórkowe).  

W roku 2008 organizatorzy, wspomagani przez pracowników socjalnych oraz 

pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej postanowili odwiedzić te same rodziny i 

dzieci, do których dotarli w roku ubiegłym. Mikołaj, tym razem ze słodkim prezentem, 

sprawdzał, czy dzieci dotrzymały złożonych obietnic, oraz jakie poczyniły postępy w 

obsłudze urządzeń, które otrzymały. Wyniki tej wizyty okazały się bardzo obiecujące: dzieci 

doskonale pamiętały ubiegłoroczne odwiedziny Mikołaja, a większość z nich szanuje 

swoje prezenty a te, które otrzymały komputery i komórki nauczyły się z nich korzystać.  

 

Współorganizowanie Akcji Mikołajki (2008)  

Realizator: młodzież z Społecznego Wielokierunkowego Liceum im. Jacka Kuronia 

Współrealizator: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Uczestnicy: rodziny wielodzietne i dzieci. 

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

Narodzenia. 

 Od trzech lat młodzież ze Społecznego Wielokierunkowego Liceum im Jacka 

Kuronia, w ramach wolontariatu, organizuje Akcję Mikołajkową dla dzieci z ubogich, 

wielodzietnych rodzin zamieszkałych w Dzielnicy Praga Północ (z rejonu Szmulek i ul. 

Targowej). Podobnie jak w przypadkach poprzednich akcji, w/w rodziny zostały 

wytypowane przez pracowników socjalnych i wyraziły zgodę na odwiedziny. Pracownicy 

DPS ustalili również, jakiego rodzaju prezentów oczekują od Mikołaja dzieci, z 

wytypowanych rodzin. Młodzież w przebraniach Mikołaja i jego orszaku tuż przed Wigilią 

odwiedziła dzieci, sprawiając im radość i w większości przypadków spełniła ich 

gwiazdkowe marzenia. 

Dodatkową atrakcją Akcji było rodzinne zdjęcie z Mikołajem oraz wspólne zabawy i 

śpiewanie kolęd. W ramach w/w działania paczki świąteczne otrzymało 30 - cioro dzieci z 

10 rodzin. 

            

 

 

Administracja portalu internetowego Pomoc Dziecku  

www.pomocdziecku.gov.pl 

 

http://www.pomocdziecku.gov.pl/
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Portal internetowy został utworzony z inicjatywy Urzędu m.st. Warszawy w celu 

upowszechnienia dostępu do informacji dotyczących wszelkich działań kierowanych do 

dzieci i młodzieży. Zawiera najistotniejsze wiadomości o ofertach dla tej grupy odbiorców 

na terenie wszystkich warszawskich dzielnic. 

 Administracją portalu zajmuje się pracownik Działu Pomocy Specjalistycznej OPS a jego 

działania w tym zakresie to: aktualizacji danych dotyczących Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zamieszczanie informacji o programach i Projektach realizowanych w 

dzielnicy. 

 

Udział w projekcie Praskie 5 - latki 

 

Biuro Polityki Społecznej i Biuro Edukacji m.st. Warszawy 

 

    
(fot. Str. internet Oficjalnego serwisu stolicy Polski) 

 

  Od września 2008 ruszył Program opracowany przez. Stołeczny ratusz i dzielnicę 

Praga Północ.  

W ramach programu pilotażowego pracownicy socjalni i specjaliści Działu Pomocy 

Specjalistycznej wytypowali dzieci oraz motywowali ich rodziców do udziału w Programie. 

Program skierowany jest do pięciolatków, które do tej pory nie uczęszczały do 

przedszkola. Dzięki rozpoczęciu edukacji na tym poziomie możliwe jest wyrównanie startu 

szkolnego dzieci z różnych środowisk społecznych, łagodzenie progów na wczesnych 

etapach edukacyjnych oraz wspieranie rodziców. Dzieci uczestniczące w Programie mają 

zapewnione takie same warunki, jak ich rówieśnicy w przedszkolu.  

Zajęcia odbywają się według programu dla przedszkoli autorstwa prof. Edyty 

Gruszczyk – Kolczyńskiej. Nad realizacją programu, dostosowaniem go do warunków i 

potrzeb dzieci czuwała Rada Programowa składającą się z dyrektorów północnopraskich 

przedszkoli, nauczyciela metodyka wychowania przedszkolnego i wizytatora 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 

 

Spotkania kuratorów zawodowych z pracownikami socjalnymi 

 

 

http://um.warszawa.pl/v_syrenka/new/pliki/photo/1673012.jpg
http://um.warszawa.pl/v_syrenka/new/pliki/photo/1673012.jpg
http://um.warszawa.pl/v_syrenka/new/pliki/photo/1673015.jpg


 72 

  We wrześniu 2008 r. zapoczątkowano cykl roboczych spotkań przedstawicieli OPS 

(pracowników socjalnych z Filii nr I i Fili nr II) oraz kuratorów zawodowych i społecznych 

działających na terenie Dzielnicy Praga Północ. Pierwsze z nich odbyło się w dniu 25 

września w Klubie „Złoty Wieku” przy ul. Jagiellońskiej. 

Spotkania robocze mają na celu nawiązanie bezpośrednich (nie tylko 

telefonicznych) kontaktów, wymianę informacji dotyczących zakresu i możliwości działań 

podejmowanych na rzecz pomocy rodzinom z problem a także wymianę informacji na 

temat programów kierowanych do tej grupy odbiorców, realizowanych w Dzielnicy przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej i inne lokalne podmioty. 

Kolejne spotkanie odbyło się w listopadzie i było okazją do zaprezentowania: 

założeń programowych do projektu Dobry Rodzic - Dobry Start oraz efektów realizacji 

Projektu Stypendialnego (m.in. te dwa programy były realizowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w roku 2008 w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi). 

 

 

Udział w przygotowaniach do Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw  

 

 

Od lutego do czerwca 2008 r. specjalista ds. rodzin i przemocy brał udział w 

przygotowaniach pilotażowego, Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

Spotkania odbywały się raz w miesiącu, w siedzibie Lokalnego Ośrodka Wsparcia przy ul 

Zwierzynieckiej 8 a.  

Celem programu pilotażowego było sprawdzenie funkcjonalności podstaw 

koncepcji Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw (zleconego przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości) i koordynacji działań w zakresie pomocy ofiarom, za 

pośrednictwem Lokalnych Ośrodków Wsparcia (LOW). 

Efektem spotkań było zawarcie porozumienia pomiędzy Lokalnym Ośrodkiem 

Wsparcia a Ośrodkiem Pomocy Społecznej na okres od 5.03.2008 do 30.06.2008. 

Porozumienie zawierało zobowiązania stron w zakresie wzajemnej współpracy. 

Lokalny Ośrodek Wsparcia oferował: 

- możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej ( interwencja 

kryzysowa, terapia) w ramach bezpośredniej pomocy dla ofiar jak i pomocy związanej z 

działalnością na rzecz ofiar przestępstw, 

- uczestnictwo w szkoleniach i innych formach propagujących pomoc ofiarom 

przestępstw, 

- możliwość korzystania z materiałów promujących Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferował: 
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- świadczenie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, socjalnego) 

w ramach oferty OPS dla klientów lokalnego Ośrodka Wsparcia, 

- udostępnienie materiałów informacyjnych, 

- uczestnictwo w szkoleniach dla zleceniobiorców i wolontariuszy LOW. 

Porozumienie dotyczyło wzajemnych zobowiązań do udzielania pomocy ofiarom 

przestępstw.  

 

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 
(Finansowanych do 30.06.08 przez OPS w ramach środków z paragrafu 85154 przeciwdziałanie 

alkoholizmowi ) 

 

- Prowadzenie naboru na kolonię dzieci z rodzin korzystających, z pomocy OPS, 

- Nadzór wykonania zadania - podejmowanie działań interwencyjnych. 

 

W ramach procedury zamówień publicznych Komisja wyłoniła 2 realizatorów kolonii 

letnich z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Praga Północ: 

- „Dana - Biuro Usług Turystycznych” – Łeba - pobyt 14 dniowy, 90 dzieci,  

- „Fundacja Bądź Miedzy Nami”- Rabka - pobyt 14 dniowy, 86 dzieci,  

Uczestnikami turnusów były dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat, z rodzin 

dysfunkcyjnych, korzystających z pomocy OPS, zamieszkałych w dzielnicy Praga Północ. 

W ramach działań interwencyjnych utrzymywano stały kontakt z rodzinami, 

wychowawcami na koloniach i przewoźnikami (prowadzono kontrole przy wyjazdach i 

przyjazdach dzieci) 

 

Współpraca z PBS DGA Bogusław Prajsner 

 

Pomoc w zbieraniu informacji do badań zleconych przez m.st. Warszawa. W ramach 

współpracy ośrodek Pomocy Społecznej przygotował statystyki dla realizatora. 

Zorganizował specjalne spotkanie informacyjne dla realizatora i organizacji działających 

w ramach Forum. PBS DGA otrzymało również wykaz miejsc najbardziej zagrożonych, w 

których spotyka się młodzież oraz ułatwiono kontakt z organizacjami i instytucjami 

działającymi w rejonie Pragi Północ - m.in. Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji 

Społecznej, Stowarzyszeniem „Mierz wysoko” oraz Ochotniczym Hufcem Pracy. 

 

 

Porozumienia  
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 Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działań kierowanych do osób bezdomnych 

oraz młodych mieszkańców dzielnicy, którzy nie wypełniali obowiązku szkolnego zawarł 

porozumienia, w których zostały określone zasady współpracy dot. pomocy świadczonej 

na rzecz tych grup społecznych. 

Porozumienia ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i Stowarzyszeniem „Monar” obejmują 

wzajemne zobowiązania stron w ramach realizacji programów wychodzenia z 

bezdomności. 

Porozumienie z Ochotniczym Hufcem Pracy dotyczy działań skierowanych do osób 

młodych, które nie wypełniały obowiązku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek 7.1.1” 

realizowany w ramach PO KL 2007-2013 , działanie 7.1.1.: 

Rozwój i upowszechnianie  

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 03-477 Warszawa, ul. Szymanowskiego 6/61 
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Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL 2007-20013, poddziałanie 7.1.1. Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

„Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek” 

Czas realizacji: lipiec - grudzień 2008. 

Adresaci Projektu: Beneficjentkami projektu było 51 kobiet w wieku 25 - 40 lat, 

nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o niskim 

poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji zawodowych, które z powodu dysfunkcji w 

rodzinie oraz braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom nie podejmowały działań 

zmierzających do znalezienia się na rynku pracy.  

Celem głównym projektu było: usamodzielnienie poprzez aktywizację zawodową i 

społeczną 51 kobiet nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących dzieci i 

włączenie ich do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 

Aby wyposażyć nieaktywne zawodowo kobiety / matki - w wiedzę i umiejętności 

zwiększające szansę na znalezienie zatrudnienia, zmianę postaw dotychczas 

utrudniających im znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do podejmowania 

samodzielnych działań celem poprawienia ich sytuacji życiowej zaproponowano:  

1. Warsztaty aktywności zawodowej, które obejmowały: warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy, przeprowadzenie rozmowy z pracodawcą, przygotowanie 

aplikacji, zapoznanie się z prawem pracy oraz bieżące konsultacje. Spotkania z 

doradcą zawodowym miały również na celu dokonanie przez uczestniczki wyboru 

odpowiedniego szkolenia zawodowego.  

2. Warsztaty psychospołeczne – Celem tego warsztatu było poznanie przez beneficjentki 

własnych kompetencji społecznych a także predyspozycji do wykonywania 

wybranego zawodu. W ramach tego działania uczestniczki uczyły się komunikacji 

interpersonalnej, nabyły umiejętności w zakresie gospodarowania czasem. Stanowił on 

także próbę odnalezienia i wzmocnienia własnych motywacji i poczucia wartości. 

Warsztaty oraz indywidualny kontakt z psychologiem miały także na cele wzmocnienie 
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pewności siebie, budowanie umiejętności pracy nad własnymi słabościami (słabymi 

stronami) oraz szukanie wewnętrznej motywacji do ich pokonywania. W czasie trwania 

warsztatów uczestniczki pracowały nad umiejętnościami pozytywnego prezentowania 

siebie i własnych umiejętności, rozbudzania szacunku do siebie oraz radzeniem sobie 

ze swoimi emocjami i uczuciami w trudnych sytuacjach życiowych i w pracy (unikanie 

wchodzenia w sytuacje trudne i konfliktowe).  

Dodatkowo, w ramach integracji grupy zorganizowano także warsztaty 

psychospołeczne w formie wyjazdowej. Wszystkie uczestniczki projektu, przez czas jego 

trwania, były wspierane poprzez pracę socjalną realizowaną przez pracowników 

socjalnych w ramach zawartego kontraktu.  

Otrzymywały bieżącą pomoc w postaci: wsparcia finansowego (zasiłki) oraz 

działań wspierających i motywujących w celu nie wycofywania się z realizowanego 

projektu. Znaczącym wsparciem dla beneficjentek była pomoc w zorganizowaniu opieki 

nad dziećmi.  

Było to zadanie niezwykle trudne do zrealizowania ze względu na dużą liczę osób 

uczestniczących w projekcie i co się z tym wiąże bardzo dużą liczbę dzieci, które 

wymagały zorganizowania opieki na czas trwania projektu. Otoczenie beneficjentek 

stanowiło 90 dzieci, w tym 26 w wieku od 0-7 lat.  

Ogromnym wsparciem w osiągnięciu bardzo dobrych efektów w ramach realizacji 

zadania była pomoc Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga Północ oraz 

Zespołu Żłobków Urzędu m.st. Warszawy oraz uruchomienie w dzielnicy programu „ Praskie 

5-latki”.  

3. Warsztaty i kursy zawodowe: W wyniku realizowanych działań (pkt. 1 i 2) uczestniczki 

wzięły udział w następujących warsztatach dotyczących: metod pozyskiwania 

klientów handlowych (13 osób): w tym 

- dot. negocjacji - 11 osób, 

- kreatywności - 13 osób, 

- zarządzania czasem - 11 osób. 

kursach zawodowych: 

- administracyjno- biurowy z sekretariatem – 7 osób 

- kucharz – 4 osoby, 

- sprzedawca – 4 osoby, 

- fryzjer – 8 osób, 

- manicure - pedicure – 19 osób, 

- bukieciarstwo – 8 osób. 
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      - obsługi programów komputerowych na poziomie podstawowym – 47 osób 

      - obsługi programów komputerowych dla zaawansowanych – 3 osoby. 

 

 

 

 W ramach promocji projektu „Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych 

matek” zorganizowano 2 konferencje: 

- Pierwsza – której celem było uwrażliwienie środowiska na problemy matek samotnie 

wychowujących dzieci oraz informacja o rozpoczęciu realizacji projektu w dzielnicy Praga 

Północ, 

- Druga - która była podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu. 

 

 

   
 

 

Rezultaty projektu a założenia wstępne: 

 

 

L.P Przewidywane rezultaty twarde 
Rezultaty 

przewidywane 

Rezultaty 

osiągnięte 

1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych 36 osób 50 osób 

2. 
Nabycie umiejętności i zapoznanie się z 

technologiami informatycznymi 
25 osób 50 osób 

3. 
Liczba osób, które rozpoczęły i 

zakończyły udział w projekcie 
36 osób 50 osób 
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W ramach projektu określono wstępnie rezultaty, które miały być wynikiem realizacji 

wszystkich zaplanowanych działań. Jak wynika z tabeli, osiągnięte wyniki okazały się być 

znacznie wyższe niż poczynione założenia.  

Spośród 51 matek, które rozpoczęły udział w projekcie, 50 osób - ukończyło 

wybrane kursy zawodowe i uzyskało kwalifikacje zawodowe, nabyło umiejętności obsługi 

programów komputerowych i zapoznało się z technologiami informatycznymi. Tylko jedna 

osoba wycofała się w trakcie realizacji projektu z przyczyn osobistych.  

Prawie wszystkie beneficjentki projektu (50) uzyskały również umiejętności w ramach 

rezultatów takich jak: 

- podniesienie samooceny, 

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych, 

- podniesienie aktywności zawodowej, 

- nabycie umiejętności społecznych, 

- zwiększenie motywacji w poszukiwaniu pracy, 

-uniezależnienie się od pomocy społecznej.  

Z naszych wstępnych ustaleń, przeprowadzonych w marcu b.r. wynika, że aż 21 

spośród 50 beneficjentek projektu podjęło pracę zawodową. Według założeń 

projektowych ten wskaźnik określono na poziomie 20% (10 osób) natomiast już w trzy 

miesiące po zakończeniu projektu wynosi on 41,2% (21osób).  

W 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi ewaluację realizowanego 

projektu.  
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1133..  IINNNNEE  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  PPOODDEEJJMMOOWWAANNEE  WW  RROOKKUU  22000088  
 

 

Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy. 

 

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta St. Warszawy( dofinansowanego 

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG) jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w 

rodzinie poprzez budowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 

a organizacjami pozarządowymi oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i kompetencji zawodowych pracowników 

działających w obszarze pomocy społecznej. Zaplanowane szkolenia mają być 

podstawą stworzenia zintegrowanego systemu reagowania i współdziałania w sytuacjach 

przemocy. 

 

Działania podejmowane w ramach Projektu:  

 Przeprowadzenie badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

skuteczności działań podejmowanych w tym zakresie w m. st. Warszawa, lipiec - wrzesień 

2007r.  

 Konferencja otwierająca projekt z udziałem specjalistów z Norwegii, 30 październik 

2007 r.  

 Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb szkoleniowych uczestników Projektu, 

październik - grudzień 2007r.  

 Przeprowadzenie trzech typów szkoleń o charakterze: podstawowym, 

specjalistycznym i zintegrowanym, marzec 2008 r. - czerwiec 2009r.  

 Opracowanie założeń systemu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego a organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

 Konferencja podsumowująca realizację Projektu, październik 2009r.  

Szkolenia są przeznaczone dla pracowników instytucji samorządowych i organizacji 

pozarządowych w ramach projektu "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w 

Warszawie". Realizacja projektu ma wspierać realizację Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007 - 2011. Szkolenia realizuje Instytut 

Psychologii Zdrowia PTP na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy. Nadzór merytoryczny nad 

projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, 

Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS.  

 

Projekt zakłada przeszkolenie 750 osób w trzech poziomach: 

● I poziom – podstawowy –Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godzin) + 

seminarium dotyczące procedur i standardów postępowania w przypadkach przemocy 

(40 godzin). Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godzin) 

http://www.szkolenia.niebieskalinia.pl/podstawowy.html
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Adresatami szkolenia są w szczególności: pracownicy samorządów lokalnych, 

ośrodków pomocy społecznej, lecznictwa odwykowego, oświaty, straży miejskiej oraz 

pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych zajmujący się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

Uczestnictwo przedstawicieli różnych instytucji pozwala (przy uwzględnieniu 

specyfiki ich kompetencji zawodowych) na doskonalenie interdyscyplinarnego sposobu 

rozumienia problemu przemocy w rodzinie. 

Kolejnym celem jest wyposażenie jego uczestników w niezbędną wiedzę i 

umiejętności, konieczne do wykonania pierwszych, często najważniejszych kroków w 

strategii zatrzymywania przemocy w rodzinie.  

W ramach szkolenia odbędą się cztery, trzydniowe sesje. 

 II poziom – specjalistyczny – Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (210 godzin) + 

seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy 

(40 godzin).  

Adresatami szkolenia są w szczególności osoby pracujące z osobami doznającymi 

przemocy (dorosłymi i dziećmi) i stosującymi przemoc, w tym m.in.: pracownicy działów 

pomocy specjalistycznej w OPS, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, lecznictwa odwykowego oraz pracownicy organizacji 

pozarządowych zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności pracy z członkami rodzin, w których 

występuje problem przemocy i inne sytuacje kryzysowe, podejmowanie interwencji 

kryzysowej, praca z traumami i trudnymi przeżyciami z przeszłości, planowanie i 

prowadzenie indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzenie grup wsparcia oraz 

grup o charakterze terapeutycznym.  

Uczestnicy tego poziomu szkolenia mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: -

Pomoc psychologiczna dla dorosłych ofiar przemocy lub -Pomoc psychologiczna dla 

krzywdzonych dzieci. 

● III poziom – zintegrowany – Seminarium dotyczące procedur i standardów 

postępowania w przypadkach przemocy (40 godzin).  

Standardy poradnictwa i pracy z rodzinami, w których występuje problem 

przemocy oraz procedury współpracy interdyscyplinarnej w konkretnych przypadkach 

http://www.szkolenia.niebieskalinia.pl/specjalistyczny.html
http://www.szkolenia.niebieskalinia.pl/zintegrowany.html
http://www.szkolenia.niebieskalinia.pl/zintegrowany.html
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zostały zaplanowane do wdrożenia w Warszawie w ramach Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do roku 2011. 

Seminarium wdrażające te standardy i procedury jest integralnym elementem wszystkich 

poziomów szkolenia.  

Obejmie ono, między innymi, następujące zagadnienia: 

 Procedura „Niebieskiej Karty” w pomocy społecznej, policji oraz w interwencjach 

wobec osób uzależnionych.  

 Współpraca międzyresortowa (porozumienia dwu- i wielostronne).  

 Standardy prowadzania wywiadu diagnostycznego i opracowywania planu dalszej 

pomocy.  

 Rejestrowanie zgłaszanych przypadków przemocy i inicjowanie dalszych działań 

we współpracy różnych służb i instytucji.  

 Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których rozpoznano problem przemocy.  

 Standardy udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym.  

 Procedury dotyczące zgłaszania przez służbę zdrowia i placówki oświatowo-

wychowawcze przypadków skrzywdzenia dzieci.  

 Procedury współpracy między służbami i placówkami tworzącymi miejski i 

dzielnicowy system przeciwdziałania przemocy.  

 Standardy działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

 Zobowiązywanie sprawców przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-

edukacyjnych.  

 Tworzenie i współpraca w ramach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.  

 Zadania realizowane na poziomie ogólno miejskim i zadania realizowane na 

poziomie dzielnic. 

W roku 2008 udział w projekcie Budowanie Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

wzięło 2 pracowników socjalnych i 2 specjalistów z Działu Pomocy Specjalistycznej 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ. Wiedza zdobyta podczas szkoleń 

będzie służyć lepszemu monitorowaniu sytuacji w rodzinach, w których rozpoznano 

problem przemocy a także podniesie jakość standardów: udzielania pomocy osobom 

pokrzywdzonym oraz działań profilaktycznych prowadzonych przez Ośrodek, w zakresie 

przeciwdziałania przemocy.  

Udział w konferencjach i warsztatach merytorycznych, związanych z rodzajem zadań 

wykonywanych przez specjalistów z Działu Pomocy Specjalistycznej oraz pracowników 

socjalnych . 
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Konferencja Dzieci Niczyje: Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw. 

Poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego Konferencja została 

zorganizowana w PKiN w Warszawie w dniach 27-28 października 2008 przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Urząd m. st. Warszawy – Biuro Polityki Społecznej oraz Fundację Dzieci 

Niczyje. 

Tematem przewodnim konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły 

przemocy i wykorzystywania, a także ochrona małych świadków uczestniczących w 

procedurach prawnych. W programie udział wzięli krajowi i zagraniczni eksperci aktywnie 

działający w obszarze pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw, m.in. prof. Kevin Browne 

(Wielka Brytania), Nancy Chandler (USA), prof. Peter Adriaenssens (Belgia) oraz Lars Lööf 

(Szwecja).Podczas konferencji przedstawiono modelowe rozwiązania zapobiegania 

przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, 

dotyczące problemu krzywdzenia najmłodszych. Zaprezentowano projekty i inicjatywy 

praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne 

wydawnictwa dotyczące tej problematyki.  

Jednym z punktów programu było także uroczyste rozdanie pierwszych w Polsce 

Certyfikatów Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci oraz przegląd spotów z kampanii 

społecznych, dotyczących wychowania i pozytywnego rodzicielstwa. 

Konferencja Ostrożnie dziecko! Profilaktyka Krzywdzenia małych dzieci 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele opieki zdrowotnej, pomocy społecznej 

oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony małych dzieci. 

Tematem przewodnim konferencji była profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (w 

wieku 0 - 3 lata), a także sposoby pracy i wspierania rodziców oczekujących na narodziny 

dziecka oraz rodziców małych dzieci. Konferencja pod honorowym patronatem 

Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zorganizowana została 

przez Fundację Dzieci Niczyje, Childhood Foundation oraz Urząd m.st. Warszawy.  W 

programie konferencji znalazły się dwie sesje plenarne oraz panel dyskusyjny.  

Wykład inauguracyjny prof. Anny Brzezińskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 

Poznaniu dotyczył czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci oraz ich identyfikacji. 

Wykład ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji.  

Kolejne prezentacje dotyczyły teoretycznych oraz praktycznych aspektów 

podejmowania działań w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki krzywdzenia małych 
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dzieci. Przedstawione zostały także zagraniczne programy pracy z rodzicami małych 

dzieci.  

W programie konferencji znalazł się także - stworzony specjalnie w związku z 

tematem spotkania -  występ artystyczny aktorów Teatru Montownia.  

Konferencja stanowiła inaugurację nowego programu Fundacji Dzieci Niczyje 

„Dobry Rodzic - Dobry Start". Celem programu jest wspieranie rodziców oczekujących 

dziecka oraz rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat i w ten sposób zapobieganie 

przypadkom krzywdzenia małych dzieci.  

Podczas konferencji powołano Koalicję na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych 

Dzieci. Do udziału w koalicji zaproszono instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe, 

media lokalne i ogólnopolskie, a także  firmy komercyjne i inne podmioty, które wspierają 

lub podejmują działania mające na celu ochronę małych dzieci przed krzywdzeniem. ( W 

2008 roku, w ramach Koalicji, Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację tego 

programu w dzielnicy Praga Północ). 

Konferencja Pedagogium: Diagnoza zaburzeń i patologii społecznych 

 

Była to konferencja metodyczna dla przedstawicieli samorządów i placówek 

edukacyjnych województwa mazowieckiego pt. „Dziecko w zaburzonym świecie – nowe 

wyzwania wychowawcze”. Miejscem konferencji: Aula Pedagogium- Wyższej Szkoły 

Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, prowadzącym 

konferencję był Prof. Mariusz Jędrzejko.  

Podstawowym zagadnieniem poruszanym podczas tego spotkania było 

zapobieganie zagrożeniom wynikającym z takich problemów jak: uzależnienia od 

narkotyków młodych ludzi (można było m. in. zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w 

wykrywaniu narkotyków w ślinie-testy narkotykowe), zagrożenia cyberprzestrzeni –

spowodowane dostępnością do Internetu ( przemoc internetowa) oraz związane z grami 

komputerowymi nieadekwatnymi do wieku dziecka. Wskazano na ogromne 

niebezpieczeństwo zaburzeń neurologicznych i poznawczych u dziecka wynikających z 

uczestnictwa w tych grach. Innym ważnym zagadnieniem był problem prostytucji 

młodych dziewcząt na terenach modnych galerii handlowych tzw. Galeryjki. 

Udział w konferencji Stowarzyszenia „Spoza” BROKER EDUKACYJNY - ZAWÓD XXI WIEKU 

 

Była to konferencja realizowana w ramach projektu "Niepełnosprawni - 

samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany", 

finansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
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Celem konferencji było przedstawienie wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu 

oraz prezentacja nowego zawodu przyszłości - brokera edukacyjnego, który został 

zarejestrowany w Polsce, w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w czerwcu 2007 roku. 

Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia Stowarzyszenia „Spoza” we 

wprowadzaniu i promocji na polskim rynku w/w zawodu oraz rolę brokera edukacyjnego 

na rynku szkoleniowym.  

 

Konferencja Centrum Praw Kobiet Praca i godne życie dla kobiet – ofiar przemocy 

W dniu 27 marca 2008 r. odbyła się konferencja podsumowująca ponad dwuletni 

projekt „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” finansowany ze środków 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, zorganizowana przez Centrum Praw Kobiet przy 

współudziale Biura Informacji Rady Europy pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. Urszula Nowakowska, dyrektor Fundacji Centrum Praw Kobiet przedstawiła 

wypracowany model obejmujący działania prawne, psychologiczne i edukacyjne. 

Danuta Duch z Polskiej Akademii Nauk zaprezentowała wyniki badań socjologicznych na 

temat wpływu przemocy domowej na pracę zawodową kobiet. Zaprezentowano film 

dokumentalny A. Titkowa dot. Realizowanego projektu p.t. „Wybieram życie”.  

Elżbieta Radziszewska, powołana w marcu na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. 

Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn złożyła deklarację działań skierowanych na: 

przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy domowej, zmianę podejścia prokuratorów i 

prawników do wykorzystywania narzędzi prawnych chroniących ofiary przemocy oraz 

skuteczną promocję zdrowia kobiet i ich bezpieczeństwem.  

W dyskusji panelowej wzięli udział: Hanna Machińska, dyrektor Biura Informacji Rady 

Europy, Magdalena Kochan, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, Katarzyna 

Kądziela, asystentka Izabeli Jarugi-Nowackiej, Lidia Olejnik, dyrektor Zakładu Karnego dla 

Kobiet w Lublińcu, Iwona Matysiak z Departamentu Świadczeń Rodzinnych MP i PS, 

Andrzej Augustyniak z Ministerstwa Sprawiedliwości, Agnieszka Andres z Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie, Danuta Kuciewicz z Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. 

Warszawy i Grażyna Wydrych sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Podczas 

konferencji wręczono nagrody dla pracodawców wspierających kobiety, ofiary 

przemocy.  
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1144..  WWOOLLOONNTTAARRIIAATT  WW  OOŚŚRROODDEEKKUU  PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ    

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Koordynator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Warszawa, ul. Nowolipki 9b 

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 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 działalności humanitarnej, rozwiązywania konfliktów i eliminowania 

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 propozycją dla tych, którzy chcą pomagać innym jak również dla 

odbiorców tej pomocy. Może być realizowany w strukturach pomocy społecznej gdzie 

zadania nie wymagają angażowania pracowników etatowych, sformalizowania procedur 

oraz pełnego wymiaru czasu pracy.  

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 Polsce wzrasta zainteresowanie wolontariatem oraz 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 
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Dzielnicy Praga Północ.  

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.  

 Wytypowani pracownicy socjalni również w roku 2008 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 działań pracowników, w 2008 r. do pracy w Wolontariacie pozyskano 22 

osoby. W ramach porozumienia 6 osób realizowało zadania na rzecz osób 

potrzebujących, w zakresie m.in.: pomocy dzieciom w nauce a także codziennej pomocy 

osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2008 r. dość liczna grupa wolontariuszy (56 

osób) 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 (Dnia Seniora, Świąt Bożego 

Narodzenia- Mikołaja dla dzieci) a także przy organizacji kampanii ” Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”.  

Wciąż jeszcze istnieje pewna różnica pomiędzy liczbą osób zgłoszonych do usług 

wolontariatu (31) a liczbą osób chętnych do pracy w wolontariacie (22). Dlatego też 

dążeniem koordynatorów Programu w roku 2009 będzie intensyfikacja działań  

promujących  ideę Wolontariatu,  w celu pozyskania większej liczby wolontariuszy.  

Wydaje się, że osiągnięcia koordynatorów z 2008 roku można uznać jako sukces, 

tym bardziej, iż realizacja Programu Wolontariat to zadanie dodatkowe, które oprócz 
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pracy w rejonie, wykonują pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał także z pomocy wolontariuszy działających 

w wielu lokalnych organizacjach pozarządowych (Praskie Forum) i tam niejednokrotnie 

kierowani byli interesanci potrzebujący w/w wsparcia.  

Niewątpliwym efektem pracy, w ramach Programu, w roku 2008 było pozyskanie 

biznesu (wolontariatu pracowniczego) do działań wspierających dzielnicowe Ośrodki 

Wsparcia (np. kierownicy różnych działów firmy Leroy Merlin objęli patronatem Dom 

Samotnej Matki i Dziecka i w pierwszych miesiącach 2009 r. planują odnowienie świetlicy). 
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111555...   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTYYY   RRREEEAAALLLIIIZZZOOOWWWAAANNNEEE   WWW   RRRAAAMMMAAACCCHHH   LLLOOOKKKAAALLLNNNEEEGGGOOO      

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMUUU   PPPRRROOOFFFIIILLLAAAKKKTTTYYYKKKIII   UUUZZZAAALLLEEEŻŻŻNNNIIIEEEŃŃŃ      

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/607/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. 

Warszawy na rok 2008, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania profilaktyczne 

(realizowane w ramach rozdziału 8 154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi & 4300 i & 4170)) 

w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Praga Północ na rok 

2008. 

 

Zadania te były realizowane w terminie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Od 

dnia 01.07.2008 realizację Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień przekazano do 

Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 

 

W ramach środków finansowych w wysokości 522.000 zł przeznaczonych na 

realizacje w/w zadań,  

na realizacje opisanych projektów wydatkowano kwotę 356,324,27 zł (tj. 68,26 % środków).  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do końca czerwca 2008 r. zrealizowano ok. 70 

% działań przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki 

Uzależnień.  

Pozostałe środki w wysokości 165.675,73 zł zostały przekazane do Urzędu Dzielnicy. 

 

1. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł - edycja 2008 

 

Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2008 

Koordynator: Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Północ m. st Warszawy 

Współpraca: Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

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

(Szkoły Podstawowej nr 258 i Szkoły Podstawowej nr 30) 

Uczestnicy: dzieci z w/w szkół – ok. 604 os. 

Szczegółowe Programy działań realizowane przez szkoły w ramach Projektu Kampania 

Zachowaj Trzeźwy Umysł edycja 2008. 

Osoba odpowiedzialna za realizację Projektu - mgr Ewa Gronkiewicz, specjalista pracy 

socjalnej ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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Zadania dla szkół podstawowych w ramach Kampanii realizowanej w 2008 roku 

były opatrzone hasłem „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Kwiat paproci symbolizuje 

realizację pragnień. To zdrowy sposób myślenia, który pomaga odkryć sens życia i daje 

poczucie własnej wartości. Znalezienie kwiatu paproci oznacza dotarcie do pięknych 

pokładów swojego „ja” i wydobycie tego, czym można się pochwalić i cieszyć. Kwiat 

paproci to również ludzie – rówieśnicy, rodzina, nauczyciele, – na których można w życiu 

liczyć i z którymi można przeżyć fascynujące przygody. 

 

 Założenia Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”: 

         uświadomienie dzieciom i młodzieży roli wartości w osiąganiu sukcesów życiowych, 

         wzmacnianie więzi rodzinnych, 

         uczenie dzieci i młodzieży otwartości na innych i radości z pomocy innym, 

         rozwijanie poczucia własnej wartości i odkrywanie wartości drugiego człowieka, 

         uczenie zdrowego myślenia i realizowania zadań. 

Realizacja określonych celów pozwoli młodym ludziom: 

         rozwinąć mocne strony swojego „ja”, 

         odnaleźć tożsamość człowieka odpowiedzialnego i szczęśliwego, 

         cieszyć się życiem bez korzystania z używek. 

Cel główny Kampanii: Budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystywanie swojego 

potencjału rozwojowego do czerpania zadowolenia z życia. 

Cele szczegółowe: 

 poznawanie swoich mocnych stron i czerpanie z nich siły do unikania zachowań 

ryzykownych, 

 poznawanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich do niesienia pomocy innym, 

 wykorzystywanie swoich mocnych stron do podnoszenia sprawności fizycznej i 

prowadzenia zdrowego trybu życia. 

W ramach realizowanej Kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił w ramach 

środków LPPU pakiet materiałów edukacyjno- promocyjnych skierowanych do: Gminy – 

Dzielnicy, rodziców, nauczycieli i uczniów. Materiały te otrzymały szkoły, które zgłosiły 

chęć udziału w Projekcie. 

W kolejnej edycji Kampanii Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ( Wydział 

Sportu, Turystyki i Wypoczynku) zakupił medale dla zwycięskich drużyn rywalizacji -uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 258 i Szkoły Podstawowej nr 30.-  
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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ edycja 2008 rok 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 30 z oddziałami integracyjnymi, im. Powstańców 1863 r. ul. 

Kawęczyńska 2, Warszawa 

● Zajęcia psychoedukacyjne pt.: „Moje mocne strony. Co mogę dać innym? Jak 

rozwiązuję sytuacje konfliktowe?” w ramach realizacji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

– W poszukiwaniu kwiatu paproci ,  

 

 Realizator: mgr Mariola Ogrońska – psycholog szkolny. 

 Cel główny: Budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystywanie swojego potencjału 

rozwojowego do czerpania zadowolenia z życia. 

 Cele szczegółowe: Uczeń zna swoje mocne strony i czerpie z nich siły do unikania 

zachowań ryzykownych, wykorzystuje je do niesienia pomocy innym i konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów. 

 Uczestnicy zajęć: Uczniowie klas IV SP nr 30- 102 osoby. 

 Termin realizacji: 21.04.2008 – 31.05.2008 

 Metody: pogadanka utrwalająca; ekspresyjna – wystawa prac uczestników zajęć. 

Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, grupowa. 

Środki dydaktyczne: wycięte z papieru kształty geometryczne: koła, prostokąty, przybory 

do pisania i rysowania. 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ: 

 

Uczestnicy zajęć wykonują pracę plastyczną pt. „Trzy słońca”, w której: 

a). Słońce pierwsze oznacza: Moje mocne strony. 

b). Słońce drugie oznacza: Co mogę dać innym? 

c). Słońce trzecie określa: Jak rozwiązuję sytuacje konfliktowe? 

Zajęcia z dziećmi miały charakter warsztatowy. Ich celem było budowanie 

poczucia własnej wartości i wykorzystanie swojego potencjału rozwojowego do czerpania 

zadowolenia z życia. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i z zaangażowaniem 

poszukiwali swoich mocnych stron. Pomagali w ich odkrywaniu swoim nieśmiałym 

kolegom, podawali przykłady, w jaki sposób mogą wykorzystać swoje predyspozycje w 

dzieleniu się z innymi tym, co dobre. Uczestnicy zajęć uczyli się podejmowania decyzji w 

sytuacji konfliktu i sposobów rozwiązywania wszelkich problemów szkolnych.  

Zajęcia te były atrakcyjne dla dzieci i stanowiły cenne uzupełnienie działań 

profilaktycznych podejmowanych na terenie szkoły.  
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Na zakończenie warsztatów przygotowano ekspozycję prac uczestników zajęć oraz 

wręczono dyplomy uczestnictwa uczniom, którzy brali udział w zajęciach. 

 

● Turniej halowej piłki nożnej pn. ”Szkolna Liga 30-tki Fair Play” - program działań 

sportowo - rekreacyjnych z uczniami klas IV, V I VI Szkoły Podstawowej Nr 30 

 

Realizatorzy zajęć: mgr Elżbieta Majchrzak, mgr Jarosław Majchrzak, nauczyciele 

wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 30  

Miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 30 ul. Kawęczyńska 2 

Termin realizacji: od 21 kwietnia 2008 r. do 31 maja 2008 r.  

Uczestnicy zajęć: Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie z klas 

czwartych (11 lat), piątych (12 lat) i szóstych (13 lat)  

1. Wprowadzenie: 

  Ogólne problemy cywilizacyjne, zbyt mała ilość czasu poświęcana dzieciom przez 

rodziców, bezrobocie i trudna sytuacja materialna, stres, alkoholizm i narkomania 

powodują wyrastanie pokolenia „dzieci ulicy”. Chcąc zapobiec narastającej w dużym 

tempie agresji, przemocy i patologii społecznej należy stworzyć wszystkim uczniom warunki 

i zorganizować ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Jedną z nich jest rozwój sportu i 

rekreacji, który pozwoli na pozytywne kształtowanie ludzkich postaw zarówno w aspekcie 

społecznym jak i zdrowotnym. Stworzenie systemu szkolnych rozgrywek sportowych dla 

najmłodszych uczniów szkoły pozwoli dzieciom przebywać w środowisku pozbawionym 

negatywnych zachowań oraz wytworzyć pożądany model spędzania wolnego czasu. 

Zainteresowanie dzieci sportem wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny, emocjonalny i 

społeczny. Nawet niewielkie osiągnięcia sportowe mają pozytywne oddziaływanie na 

sposób, w jaki dziecko będzie postrzegało samego siebie. Dając dziecku możliwość 

osiągnięcia wymiernego sukcesu przybliżamy mu doświadczenie wielu pozytywnych 

przeżyć emocjonalnych, warunkujących wzrost motywacji. Praca zespołowa w drużynie 

sportowej jest dobrym przygotowaniem do kształtowania postaw społecznych i 

związanych z tym przestrzeganiem określonych zasad i reguł postępowania, umiejętności 

współpracy i zdrowej rywalizacji. 

2. Cele:  

a. ) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez 

systematyczne uczestnictwo szerokiej grupy dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych, 

na imprezach i zawodach, 

b.)wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez wyrobienie 

odpowiednich nawyków spędzania wolnego czasu. 

 



 92 

3. Zadania: 

a) stymulowanie i umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i 

wyrażania własnych przeżyć, emocji w grach i zabawach, 

b) stworzenie warunków do udziału w szkolnych rozgrywkach sportowych wszystkim  

dzieciom a nie tylko tym najsprawniejszym poprzez odpowiednio skonstruowane 

regulaminy turniejów i ich różnorodność, 

c) wyrabianie poprzez udział w rozgrywkach sportowych pozytywnych postaw,  

współdziałania w zespole, odpowiedzialności za losy drużyny, odwagi w podejmowaniu 

trudnych decyzji, szacunku dla przeciwnika, sędziego, kibiców, 

d) umożliwienie dzieciom sprawdzenia własnych umiejętności w rywalizacji  

z rówieśnikami z innych klas, 

4. Działania: 

     - „mini piłka nożna chłopców i dziewcząt” - zespół składa się z 7 uczniów danej klasy. 

Gra odbywa się w hali na boisku o wymiarach 33 x 16,5m i bramkach 3x2m, uczestniczy w 

niej 4 zawodników z pola i bramkarz (pozostali pełnią rolę rezerwowych). Obowiązują 

przepisy gry w piłkę nożną z następującymi wyjątkami: aut wznawiamy nogą, nie ma gry 

wślizgiem, odległości przy rzutach wolnych i aucie 3m od piłki, bramkarz wznawia grę 

ręką. System rozgrywek oraz czas gry uzależniony jest od ilości startujących drużyn.  

Łączna liczba uczestników to 120 uczniów, podzielonych na trzy kategorie wiekowe po 40 

osób na każdym z poziomów nauczania. Planowana liczba zajęć dla każdej z grup to 

dwie godziny tygodniowo przez okres sześciu tygodni, co daje łącznie 36 godzin, po 12 na 

każdy z poziomów wiekowych 5.  

5. Harmonogram działań: 

- 14 – 18 kwiecień 2008 r.– przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych, regulaminu i 

systemu rozgrywek, druków zgłoszeń do halowego turnieju piłki nożnej. 

 - 21 kwiecień – 31.05.2008 r. przeprowadzenie zawodów sportowych w formie rywalizacji 

między zespołowej w poszczególnych grupach wiekowych.  

- początek czerwca 2008 r. – Wielki finał Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł: finałowe 

zawody kończące rywalizację sportową połączone z dekoracją medalami i wręczeniem 

nagród dla zdobywców miejsc od I do III i dyplomów dla wszystkich uczestników akcji oraz 

przedstawienie prezentacji multimedialnej z kampanii. 

Rezultaty realizacji zadania: 

Uświadomienie dzieciom, że spędzanie czasu na sportowo to doskonały sposób na 

„zabicie nudy’ i droga do realizacji swoich marzeń o osiągnięciu sukcesu i realizacji siebie 

samego. To także kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia, zmniejszenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań ryzykownych. To również droga do 

odkrycia swoich mocnych stron i podniesienia poczucia wartości. Zwiększenie 
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zainteresowania aktywnością fizyczną szerokiej grupy dzieci, nie tylko tych 

najsprawniejszych, którzy mają możliwość realizowania siebie w klubach sportowych. 

Wielki Finał Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008 na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 

miał miejsce w dniu 11 czerwca 2008 o godzinie 13.30, gdzie rozegrano finałowe mecze, 

międzyklasowe zwycięskich drużyn.  

Dziewczyny rozegrały mecz finałowy pomiędzy drużynami: Turbo Ptysie – Turbo Gwiazdy 

 

 
 

Na poziomie klas IV grali Legia 30 (IV b) i Świrusy (IV c) 

Na poziomie klas V spotkały się drużyna Młode Wilki (V B) z Dzikimi Kotami (5 d),  

Na poziomie klas VI rozegrali mecz Mocherowe Berety (VI c) i FC Smurfy (VI d),  

 

Zwycięskie drużyny otrzymały medale za I, II i III miejsce, z rąk dyrekcji szkoły oraz 

przedstawicieli OPS Praga Północ. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe Dyplomy 

uczestnictwa w Kampanii. Wręczono także puchary i statuetki za szczególne osiągnięcia 

sportowe i postawę fair play, która była ważnym elementem dydaktycznym podczas 

sportowych zmagań chłopaków i dziewczyn z „trzydziestki”.  

Certyfikaty uczestnictwa w Kampanii otrzymali także nauczyciele zaangażowani w 

realizację Projektu. 

Obecni na mistrzostwach mieli także możliwość śledzenia postępów danych drużyn 

i archiwalnych zdjęć z czasu trwania całego projektu dzięki zdjęciom i materiałom 

dostępnym w ogólnie dostępnym kąciku komputerowym.  
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EFEKTY DZIAŁANIA 

Rozgrywki sportowe, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej Nr 30 w Warszawie.  

- Przez sześć tygodni uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w rozgrywkach sportowych 

zorganizowanych w hali sportowej.  

- System zawodów dał możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 

dzieciom na różnym poziomie umiejętności. 

- Bieżąca informacja o aktualnych wynikach, umieszczana na tablicy szkolnej oraz stronie 

internetowej, przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowania uczniów wydarzeniami, które 

miały miejsce na terenie szkoły. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 258 im Gen Jakuba Jasińskiego, ul. Brechta 8 w Warszawie 

 

● Zajęcia plastyczno - profilaktyczne na terenie świetlicy szkolnej pod hasłem „W 

poszukiwaniu kwiatu paproci” 

 

Realizatorzy zajęć: wychowawcy świetlicy: mgr Marta Bartosiak, mgr Joanna Nieścier,  

mgr Katarzyna Palonka, mgr Barbara Płatek, mgr Mariola Sawicz, mgr Iwona Semieniuk, 

mgr Katarzyna Sochaj 

Termin realizacji: kwiecień-maj 2008 roku  

Miejsce: sale świetlicowe w Szkole Podstawowej nr 258 

Uczestnicy zajęć: uczniowie klas 0-VI uczęszczający do szkolnej świetlicy 

Cele zajęć:                                       

1. promowanie zdrowego stylu życia, 

2. pozytywna wychowawczo i profilaktycznie organizacja czasu dzieciom 

przebywającym w świetlicy , 

3.  kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniach indywidualnych i 

grupowych wychowanków,  

4. podniesienie własnej wartości uczniów i odkrycie przez nich wartości innych ludzi,  
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5. uświadamianie wychowankom ich mocnych stron i zalet oraz sposobów jak można 

się twórczo rozwijać,  

6. rozwój umiejętności w radzeniu sobie ze słabościami i swoimi wadami ,  

7. przekazywanie wychowankom wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z 

różnego rodzaju uzależnieniami,  

8. kształtowanie umiejętności plastycznych wychowanków,  

9. rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej ,  

10. doskonalenie umiejętności manualnych uczniów 

Uczestnicy zajęć: uczniowie klas 0-VI uczęszczający do szkolnej świetlicy 

Organizacja zajęć: Na terenie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 258 prowadzone były 

zajęcia plastyczne (Czas trwania 1, 5 godziny, dwa razy w tygodniu). Zajęcia te 

poprzedzone były pogadankami dotyczącymi zagadnień: 

- szukania swoich mocnych stron  

- sposobów unikania i obrony przed uzależnieniami 

- umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, 

- sposobów spędzania czasu wolnego. 

W zajęciach uczestniczyło 49 uczniów (15 chłopców i 34 dziewczynki). Łącznie 

wykonali oni 72 prace (dowolną techniką plastyczną), które zostały zaprezentowane na 

wystawie zorganizowanej na terenie świetlicy szkolnej. 

Prace te zostały ocenione i przyznano po 3 nagrody w trzech kategoriach 

wiekowych: klasy 0-I, klasy II-i klasy III- IV. Przyznano także 12 wyróżnień.  

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursy plastycznego „W 

poszukiwaniu kwiatu paproci” odbyło się 31 maja ( sobota) podczas Pikniku Praskiego w 

Szkole Podstawowej nr 258. Pozostałe nagrody i wyróżnienia zostały rozdane w świetlicy.  

Certyfikaty uczestnictwa otrzymali również nauczyciele zaangażowani w realizację 

Konkursu. 

● Zajęcia Sportowo - profilaktyczne z Mini Gier Zespołowych w Szkole Podstawowej nr 258 

w ramach zajęć pozalekcyjnych 

 

Termin realizacji: 14.04 - 31.05.08 – 7 tygodni po 2 godziny lekcyjne dla klas IV – VI (ok. 184 

osób) – zajęcia sportowo –rekreacyjne z mini gier zespołowych w 4 kategoriach: palant, 

ringo, dwa ognie usportowione i mini piłka nożna.  

 Realizatorzy: nauczyciele wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 258.: 

mgr Dariusz Walentukiewicz – prowadzenie zajęć w dwa ognie usportowione drużyn 

mieszanych (ok. 40 os z klas IV), mgr Michał Małycha – mistrzostwa klas V i VI w mini piłce 
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nożnej chłopców ( ok. 50 os.), mgr Beata Muszyńska – zawody w ringo ( ok. 44 os), drużyny 

mieszane z klas VI, mgr Marzena Stankiewicz – współzawodnictwo w palancie (ok. 50 os) z 

klas V drużyny mieszane 

Cele główne: promocja zdrowego, aktywnego stylu życia zgodnie z założeniami głównymi 

Kampanii i hasłem ”Szybciej, Wyżej, Mocniej” 

Cele profilaktyczne i edukacyjne: 

- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  

- Rozwój fizyczny i poprawa zdrowia psychicznego dzieci 

- Uczenie zasad zdrowej i uczciwej rywalizacji 

- Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych oraz niezbędny zasób wiedzy o 

korzyściach wynikających z uprawiania ćwiczeń fizycznych 

- Hartowanie organizmu i psychiki na sytuacje stresowe związane z rywalizacją zespołową: 

wygraną lub przegraną  

Cele wychowawcze: 

- kształtowanie postaw osobowościowych i umiejętności współdziałania zespołowego, 

- rozwijanie wytrwałości, zdecydowania, odwagi, wiary we własne możliwości u 

uczestników zajęć,  

- kształtowanie pożądanych zachowań i postaw uczniów- sukcesu bez pychy, przegranej 

z godnością, szacunku do drużyny przeciwnej i jej członków, życzliwości wobec 

zwycięzców i pokonanych,  

- kształtowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową 

- wdrażanie samokontroli i samooceny uczniów. 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

przestrzeganie zasad, reguł gry, regulaminów,  

Adresaci: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 258 z klas IV-VI, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez pedagoga szkolnego 

W ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008 prowadzone były treningi sportowo -

rekreacyjne z poszczególnych dyscyplin przygotowujące uczestników do startu w 

zawodach o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 258 w danej dyscyplinie.  

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w 2 grupach ćwiczebnych dwa razy 

w tygodniu, przez 28 godzin dla każdej kategorii sportowej. Wielki Finał Praskiej Kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008 na terenie Szkoły Podstawowej nr 258 miał miejsce w dniu 

10 czerwca 2008.  
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Pod hasłem Kampanii „szybciej, wyżej, mocniej” w ramach Wielkiego Finału na 

boisku szkolnym odbyły  ssiięę  sportowe rywalizacje. Zwycięskie drużyny w poszczególnych 

kategoriach: palant, ringo, dwa ognie usportowione i mini piłka nożna, otrzymały puchary 

i medale a uczestnicy oraz realizatorzy - pamiątkowe dyplomy Kampanii.  

 

 
 

2. Pomoc samotnym matkom i ich rodzinom – mieszkanki Domu Samotnej Matki i Dziecka 

OPS Praga Północ 

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ  

- Specjalista ds. realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień 

- Dział Pomocy Specjalistycznej  

- kierownik Domu Samotnej Matki i Dziecka  

Miejsce realizacji: Ośrodek Wsparcia - Dom Samotnej Matki i Dziecka, ul. Szymanowskiego 

4a, Warszawa  

Uczestnicy: matki wraz z dziećmi przebywające w Domu ( 5 kobiet i 6 dzieci) 

Termin realizacji: kwiecień - maj 2008 

 

Wstęp do Projektu:  

 Ośrodek Wsparcia – Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a 

(istnieje od 1991 roku) świadczy pomoc matkom z dziećmi (głównie ofiarom przemocy), 
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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 ciągu roku 2008 w placówce przebywało 31 osób, w tym 11 kobiet i 20 dzieci, w wieku 

do 16 roku życia.  

Cele Projektu.  

1. Pomoc matkom w nauce prowadzenia gospodarstwa domowego i sprawowaniu 

właściwej opieki nad dzieckiem. 

2. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych (zakup produktów 

żywnościowych).  

3. Wsparcie psychologiczno - terapeutyczne - poprzez udział w grupie wsparcia dla ofiar 

przemocy. 

4. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci – stworzenie warunków 

najbliższych funkcjonowania w domu (umożliwienie dostępu do komputera, zabawek, 

gier, pomocy w lekcjach - poprzez doposażenie Domu). 

 

3. Projekt: Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Projekt partnerski. 

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w tym: 

- Specjalista ds. realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień 

- Dział Pomocy Specjalistycznej  

- Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy: Wola, 

Bielany, Praga Południe, Śródmieście, Ursynów, Włochy. 

Miejsce realizacji: teren boiska szkolnego przy ul. Karolkowej 56.  

Uczestnicy: rodziny zastępcze z w/w dzielnic, działające w klubach lub uczestniczące w 

grupach wsparcia (z dzielnicy Praga Północ - 30 rodzin z dziećmi – ok. 90 osób). 

 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 

społeczną (alkoholizm, prostytucja, narkomania...), rażące zaniedbywanie dziecka.  
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 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 Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008 zarejestrowanych było 110 

rodzin zastępczych działających w naszej dzielnicy, w tym 9 niespokrewnionych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej od czerwca 2007 realizuje program wsparcia dla Rodzin 

Zastępczych. W cyklicznych spotkaniach Grupy Wsparcia bierze udział do 10 rodzin 

zastępczych a w 2008 r. rodziny te mogły korzystać z indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego i pedagogicznego, uczestniczyć w spotkaniu Wigilijnym oraz 

Mikołajkowym dla dzieci. 

 Rodzicielstwo zastępcze to działanie ważne społecznie, dlatego też niezwykle 

istotne jest wszechstronne wsparcie osób, które podejmują się tej roli – zarówno 

specjalistyczne jak i moralne. Służą temu m.in. kampanie społeczne oraz uroczyste 

obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego(jednocześnie z obchodami Dnia Dziecka)  i taki 

też był cel  Projektu.  

              Inicjatywa ta była tym cenniejsza, że po raz pierwszy było to działanie wspólne 

kilku Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Cele Projektu: 

- wymiana doświadczeń w pracy na rzecz w/w grupy odbiorców, 

- spotkania z innymi rodzinami z terenu Warszawy, 

- wielość działań oraz zaangażowanie wielu osób na rzecz propagowania rodzicielstwa 

zastępczego. 

 Działania w ramach Projektu. 

  Impreza na terenie szkoły podstawowej przy ul. Karolkowej 56 zorganizowana w 

dniu 30 maja 2008 r. Każdy z partnerów projektu w oparciu o niewielki wkład finansowy 

przygotował propozycje konkursów, występów, zabaw dla dzieci i rodziców.  

Wśród tych propozycji znalazły się m.in.: - stoisko z wyrobami przygotowanymi przez 

rodziny zastępcze (z dzielnicy W-wa Wola) i grill; loteria fantowa – przygotowana przez OPS 

Praga Północ; zjeżdżalni dla dzieci ze specjalistyczną obsługą (OPS Praga Północ); 

dmuchany zamek dla dzieci (OPS W-wa Wola); malowanie twarzy, pierników, 

przygotowanie zabawek „ze wszystkiego” (OPS W-wa Ursynów); karaoke (OPS Praga 

Południe); familiada (OPS Praga Południe).  

 Festyn odbył się w godzinach: 17.00- 19.00. Dzień był niezwykle ciepły i pogodny, 

dlatego nie dziwi fakt, że impreza przedłużyła się do godz. 20.00. W imprezie łącznie 

wzięło udział ok. 500 uczestników. 
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4. Program „Grupa wsparcia i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie” 

 

Realizator: Rusiniak Krzysztof 

Termin: 14 stycznia do 30 czerwca 2008- 24 tygodni. 

Adresaci zadania - osoby doświadczające przemocy ze strony najbliższych, rodziny tych 

osób, osoby potrzebujące pomocy i wsparcia w tym zakresie, mieszkające na terenie 

dzielnicy. – 12 kobiet. 

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

Realizatorzy zadania: Krzysztof Rusiniak oraz Małgorzata Maresz- specjalista 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Cel główny zadania: zapobieganie zjawiskom przemocy domowej poprzez zapewnienie 

wieloaspektowego wsparcia osobom w rodzinie, w zakresie : 

- pomocy psychiatrycznej, 

- pomocy terapeutycznej również dla członków rodziny,  

- nabycia umiejętności psychologicznych radzenia sobie w sytuacji przemocy,  

- wzmocnienia samooceny (wzrostu poczucia: własnej wartości, pewności siebie 

bezpieczeństwa), 

- wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych towarzyszących 

przemocy (śmierć bliskich, utrata pracy, rozwiązywanie konfliktów z dzieci i innymi  

członkami rodziny), 

 

5. Przeciwdziałanie agresji i przemocy- Warsztat Psychoedukacyjny 

 

Realizator; Drabina - Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji 

Termin: luty 2008. 

Miejsce realizacji: placówka oświatowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia, ul. Kawęczyńska 

23/25 Warszawa. 

Adresaci zadania: uczniowie klasy IV – ok.25 osób 

Cele zadania: 

-Uświadomienie uczniom psychospołecznych skutków przejawów rówieśniczej agresji  

fizycznej  

- Rozpoznanie u siebie nawykowych sposobów radzenia z trudnościami oraz własnych  

sposobów reagowania na frustrację i złość. 

 Problemem wielu szkół jest znęcanie się uczniów starszych nad młodszymi bądź 

silniejszych nad słabszymi. Prześladowcą jest pojedynczy uczeń lub grupa, a ofiara jest 

przeważnie wielokrotnie terroryzowana i nie potrafi się skutecznie obronić. Nękanie 

niektórych uczniów przez ich szkolnych kolegów kojarzone jest z przemocą.  
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 Celem zajęć profilaktyki agresji i przemocy było poznanie: przez ucznia siebie i 

własnych uczuć oraz źródeł agresji, nabycie umiejętności radzenia sobie z własną agresją, 

ćwiczenie alternatywnych (do agresji) sposobów wyrażania negatywnych emocji. 

Warsztaty przewidywały naukę asertywnego zachowania, mówienie NIE, radzenie sobie w  

nowych, trudnych sytuacjach i próby rozładowywania stresu oraz sposobów reagowania 

na cudzą agresję. 

6. Radosne Maluchy – 3-5 r. ż grupa przedszkolna, 12 os 

 

Realizator: Stowarzyszenie Spoza 

Termin realizacji: luty - czerwiec 2008. 

Adresaci Programu: dzieci w wieku 3-5 lat nie objęte żadną formą edukacji przedszkolnej, 

pochodzące ze środowiska lokalnego i rodzinnego o dużym zagrożeniu patologią, 

prowadzącym do opóźnienia edukacyjnego w rozwoju emocjonalno-poznawczym. 

Ilość dzieci objętych Programem do 12 osób. 

Celem zadania było: przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji rodziny 

(zaniedbaniu środowiskowemu) zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych dziecka 

poprzez wspieranie i ukierunkowanie jego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i 

możliwościami.  

Zajęcia w ramach projektu Radosne Maluchy odbywały się 3 razy w tygodniu przez 

3 godziny (poniedziałek, środa, piątek). Były to zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, 

zabawowe, muzyczne. Podczas pobytu w miniprzedszkolu dzieci zjadały drugie śniadanie. 

W czasie zajęć uczestniczyły w sesjach RRWS, dogoterapii, korzystały z indywidualnych 

konsultacji psychologicznych i logopedycznych. Były w teatrze BAJ i na wycieczce w 

gospodarstwie agroturystycznym. 

W grudniu w czasie uroczystej Wigilii odwiedził je Mikołaj z pięknymi prezentami. 

 Uczęszczające do miniprzedszkola dzieci miały możliwość kontynuowania wczesnej 

edukacji, korzystania z opieki specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedy. 

Przebywając wśród swoich rówieśników, bawią się i zdobywają nowe umiejętności 

społeczne i intelektualne. Nabierają pewności siebie, są radośniejsze, poznają kolejne gry i 

zabawy, a także nowych kolegów i koleżanki. 

 Specjaliści prowadzący zajęcia wspierali indywidualne zdolności i zainteresowania 

dzieci, pracowali nad wzmacnianiem ich mocnych stron, korygowali zachowania 

uciążliwe dla otoczenia i samych dzieci. 

 Podczas różnorodnych gier, zabaw, zajęć edukacyjnych, plastycznych i ruchowych 

(Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, dogoterapia) wzrosła sprawność manualna dzieci i 

ich koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zajęcia z logopedą, przebywanie wśród 

rówieśników, wspólne słuchanie bajek, wierszy, opowiadań i piosenek wpłynęło na 
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zwiększenie zasobu słownictwa. Zajęcia edukacyjne poszerzyły zakres wiedzy ogólnej o 

świecie przyrody i relacjach społecznych. 

 Pobyt w przedszkolu pozwolił dzieciom na nabycie i rozszerzenie umiejętności 

samoobsługowych (same sprzątały po zabawie, śniadaniu, jadły i ubierały się). 

Uczestnicząc w indywidualnych zajęciach z logopedą doskonaliły wymowę, pracowały 

nad wadami wymowy, poszerzały zasób słownictwa biernego i czynnego. 

 Projekt „Radosne Maluchy” obejmował opieką także rodziców uczestników zajęć. 

Na warsztatach umiejętności wychowawczych poszerzyli oni swoje kompetencje 

rodzicielskie, wiedzę o rozwoju dziecka, jego potrzebach i emocjach. 

 Rodzice mieli możliwość spotkania ze specjalistami: psychologiem na konsultacjach 

indywidualnych, lekarzem pediatrą i prawnikiem. 

 07.06.2008 r. przedszkolaki z rodzeństwem i rodzicami były na pikniku rodzinnym 

w „Zaścianku Mazowieckim” w miejscowości Grabów rodzinom (uczestniczyło w nim 46 

osób, w tym 27 dzieci). Wyjazd ten był finansowany głównie ze środków w ramach LPPU.  

 19.06.2008 r. dzieci wraz z rodzicami były w teatrze „Baj” na przedstawieniu 

„Szołaputki” (22 osoby – 13 dzieci). 

 W okresie od lutego do czerwca odbyły się 3 sesje dogoterapii oraz 5 sesji Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

 W ramach Programu organizowane były imprezy okolicznościowe, m.in.: spotkanie 

wielkanocne, obchody urodzin przedszkolaków, I Dzień Wiosny. 

Dzieci i rodzice uczestniczący w projekcie Radosne Maluchy to podopieczni 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to rodziny biedne, z niskim poziomem wykształcenia, 

często wielodzietne, dotknięte bezrobociem, borykające się z różnorodnymi problemami, 

między innymi z problemem alkoholowym. Nie uświadamiają sobie potrzeby wczesnej 

edukacji ani znaczenia tego okresu życia dla dalszego rozwoju i przyszłości dziecka.  

W trakcie trwania projektu w okresie od stycznia do czerwca 2008r. brało w nim udział 

(rotacyjnie) 15 dzieci i 9 rodziców. 

7. Program zajęć Profilaktycznych w Klubie Alternatywnym 

 

Termin: luty - czerwiec 2008. 

Miejsce: Klub Alternatywny dla Młodzieży przy Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej,  

ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie. 

Realizator: Caritas Diecezji warszawsko –praskiej 

Adresaci: 42 dzieci w wieku 10 -16 r. ż, mieszkańcy Praga Północ 

Cele Programu:  
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-wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem 

alkoholowym, 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

- promowanie stylu życia wolnego od agresji i przemocy, 

- zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. 

Program ten zakładał przeprowadzenie: 

Programu zajęć sportowych: zajęcia pływania i judo, których celem był prawidłowy 

rozwój fizyczny dziecka, podnoszenie samooceny dziecka poprzez osiągnięcia sportowe, 

kształtowanie postaw zgodnych z wartościami etycznymi. 

Programu zajęć profilaktycznych: zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe dla 

młodzieży oraz konsultacje dla rodziców. Zajęcia grupowe odbywały się 2 razy w tygodni z  

podziałem na 2 grupy: grupę młodszą Gumisie i starszą Świstaki. Łącznie z zajęć 

korekcyjno - socjoterapeutycznych skorzystało 30 dzieci. Z zajęć indywidualnych 

skorzystało 8 osób, pracując systematycznie nad swoim rozwojem emocjonalnym i 

osobowościowym. W terapii wykorzystano min. elementy poznawczo behawioralne oraz 

wprowadzono elementy pomocy logopedycznej. 

Konsultacje dla rodziców dotyczyły głównie poprawy: relacji z dorastającym 

dzieckiem oraz relacji małżeńskich.  

8. Program profilaktyki uzależnień 

 

Realizator: Ochrona Społeczna, spółka jawna 

Termin realizacji: marzec - kwiecień 2008. 

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

Adresaci zadania: 60 uczniów z klas technikum i gimnazjum przy Zespole Szkół 

Cele zadania: Rozwijanie psychospołecznych umiejętności emocjonalnych ucznia 

poprzez; - rozpoznanie nawykowych sposobów radzenia z trudnościami oraz własnych 

sposobów reagowania na stres, - podniesienie świadomości zagrożeń związanych z 

zażywaniem narkotyków, - ukazanie procesów uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, - kształtowanie umiejętności asertywnych odbiorców zadania. 

Stowarzyszenie Ochrona Stołeczna stworzyło nowatorski program przeciwdziałania 

narkomanii i alkoholizmowi w oparciu o standardy tworzenia programów profilaktycznych 

oraz oczekiwania i potrzeby młodzieży oraz rodziców. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia 

informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki I stopnia dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół średnich, rodziców oraz nauczycieli w ramach Szkolnych Programów 

Profilaktyki 

9. Programy dla młodzieży realizowano w dwóch blokach tematycznych: 
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1. Nauka umiejętności emocjonalnych i społecznych- dla klas drugich i trzecich,  

Istotą proponowanych zajęć było uświadomienie młodzieży współistnienia trzech 

płaszczyzn funkcjonowania każdego człowieka (emocjonalnej, poznawczej i społecznej). 

Celem szkolenia było wykształcenie podstawowych kompetencji emocjonalno - 

społecznych i stworzenie konstruktywnych relacji z otoczeniem. Podczas zajęć realizatorzy 

demonstrują umiejętność "odmawiania", szczególnie w grupie rówieśników, propagują 

zdrowy styl życia oraz motywują do podejmowania konstruktywnych postanowień. 

Wskazują też na możliwość wyboru tradycyjnych wartości w życiu, takich jak: więzi 

rodzinne, własny rozwój, normy społeczne. Uczestnikom zajęć udzielano informacji, o 

możliwościach i miejscach korzystania przez młodzież z pomocy specjalistycznej. 

2. Metody radzenia sobie ze stresem szkolnym – dla klas trzecich i czwartych, 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Stres jest obecny w życiu każdego człowieka. Jego konsekwencje są różnorodne w 

zależności od umiejętności opanowania go i skierowania wewnętrznego napięcia we 

właściwym kierunku. Stres jest naturalną wewnętrzną emocją mobilizującą nas do 

właściwego działania. Może jednak być czynnikiem paraliżującym, obezwładniającym, 

destabilizującym. 

Młodzież często ulega destrukcyjnemu stresowi podczas egzaminów. Często w 

obliczu paraliżującego strachu uczniowie, mimo posiadanej wiedzy, nie potrafią 

odpowiedzieć na pytanie, gubią myśli, spalają się emocjonalnie nie osiągając 

pożądanego celu. Jeżeli na obecnym etapie rozwoju nauczą się jak radzić sobie ze 

stresem, jakość ich życia znacznie się poprawi. 

Zdobycie umiejętności posługiwania się technikami redukującymi stres pozwoli 

młodym ludziom, nie tylko na skuteczne sprostanie sytuacji trudnej, jaką jest egzamin, ale 

w ogóle, wpłynie na poprawę jakości ich życia. 

Prowadzenie zajęć dostosowane było do poziomu intelektualnego i dojrzałości 

emocjonalnej odbiorców. Forma zajęć miała charakter warsztatowy, co pozwalało na 

pełniejsze zaangażowanie uczestników i nawiązanie z nimi bezpośredniego dialogu. 

 

10. Program zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu opuszczających 

zakład karny, „Wyjść z nałogu” 

Realizator zadania: Fundacja Sławek, Al. Solidarności 17, osoba odpowiedzialna za 

Projekt: koordynator Programu Krzysztof Łagodziński.  

Termin realizacji: 10.03 - 30.06.08  

Celem działań było m.in. prowadzenie terapii odwykowej, zapobieganie nawrotom picia, 

wzmocnienie i wsparcie psychologiczne w abstynencji uczestników Programu 
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Adresaci: osoby powyżej 18 r. ż, opuszczające zakład karny, kierowane do programu 

przez sąd, prokuraturę lub pracowników socjalnych i specjalistów OPS (ok. 80 osób). 

 

 

 

 

     (Fot. Fundacja Sławek, str.  internet)  

Wyjść z nałogu” 

Program ten polegał na prowadzeniu szeregu zajęć terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od alkoholu. Praga Północ jest dzielnicą zmagającą się z szeregiem 

problemów społecznych takich jak: bezrobocie, niski poziom wykształcenia (ponad 

46% mieszkańców dzielnicy posiada tylko wykształcenie podstawowe lub zasadnicze), 

wzrost populacji osób starszych. Na terenie Pragi Północ zamieszkuje wiele osób 

uzależnionych, które weszły w konflikt z prawem. Działania w ramach Programu miały 

na celu pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w walce z nałogiem i 

przygotowanie ich do życia w trzeźwości.  

Fundacja „Sławek” od wielu lat zajmuje się pomocą postpenitencjarną, a także 

wsparciem osób uzależnionych i najuboższych. Ze względu na możliwości finansowe 

większość w/w osób nie korzysta z pomocy specjalistycznej ( często odpłatnej). Dlatego 

bezpłatna pomoc specjalistów jest szczególnie istotna a w przypadku beneficjentów 

Programu często staje się impulsem do rozwiązania najważniejszych kwestii życiowych.   

W ramach projektu „WYJŚĆ Z NAŁOGU” – odbywały się różnorodne zajęcia 

terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu: 

1. podstawowa terapia odwykowa - prowadzona przez specjalistów z oddziału 

odwykowego„Atlantis”, 

2. trening rozwoju osobistego – dla osób, które ukończyły terapię i utrzymują 

abstynencję przynajmniej pół roku; 

3. trening zachowań asertywnych, 

4. trening zapobiegania nawrotom picia – polega na omawianiu tematów związanych 

z rozpoznaniem głodu alkoholowego i sposobów radzenia sobie z różnymi czynnikami 

sprzyjającymi uaktywnieniu się choroby, 

5. trening dla sprawców przemocy – osoby uczą się rozpoznawać sygnały narastającej 

agresji i sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach oraz zachowań prospołecznych. 
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11. Program Poskromienie Złośnika czyli jak konstruktywnie wykorzystać siłę agresji, 

Realizator: Stowarzyszenie „Spoza” 

Termin realizacji:10.03.08 - 20.06.08  

Adresaci Programu: Rodziny - dzieci i młodzież oraz ich rodzice:  

Program był realizowany w 3 grupach warsztatowych: dla członków rodzin z 

problemem alkoholowym, dla dzieci (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) dla 

rodzin (konsultacje indywidualne psychologa/pedagoga), prowadzona była również 

superwizja. 

Głównym założeniem programu było wyposażenie uczestników w umiejętności 

psychologiczne i społeczne, które skutecznie będą chroniły przed niepożądanymi 

zachowaniami (np. wrogimi i agresywnymi). 

Realizacja programu 

Program składał się z 14 spotkań (analogicznie do bloków tematycznych, na jakie 

została podzielona treść programu); każde spotkanie trwało dwie godziny. 

Metody i techniki pracy 

Zajęcia w programie prowadzone były metodami aktywnymi, tzn. w taki sposób, 

aby umożliwić młodzieży aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem 

zajęć. Są to metody oparte o gry, zabawy, odgrywanie scenek, pracę w podgrupach i na 

forum. Pozbawione są elementów rywalizacji i napięcia, uczą zdrowego stylu życia. 

Cele programu 

1) Wyposażenie uczestników w umiejętności podejmowania decyzji i konstruktywnego 

rozwiązywania problemów. 

2) Budowanie poczucia własnej wartości. 

3) Kształtowanie umiejętności dobrego komunikowania się z innymi. 

4) Kształtowanie postawy asertywnej. 

5) Dążenie do świadomego przezywania emocji; rozwijanie empatii. 

6) Edukacja na temat zjawisk agresji i przemocy- przyczyn, mechanizmów, skutków i 

sposobów przeciwdziałania. 

W ramach Programu prowadzono 3 grupy socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół 

podstawowych /klasy IV-VI/ oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla ich 

rodziców.  

Każda grupa spotykała się jeden raz w tygodniu po dwie godziny. Zajęcia i 

warsztaty były prowadzone przez dwóch specjalistów. 

Łącznie w zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci i ich rodzice. Podopieczni pochodzili z 

rodzin wieloproblemowych, niewydolnych wychowawczo, biednych, bezrobotnych i 

niejednokrotnie, uzależnionych od alkoholu. 
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12. Kurs Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci oraz osób zajmujących się pomocą rodzinom 

praskim,  

 

Termin realizacji: 21.04 - 16.05.2008r. 

Miejsce realizacji: Świetlica Socjoterapeutyczna Nasz Klub ul. Stalowa 18/25 – dzieci; Lokal 

PIK, ul. Jagiellońska 60/90-pracownicy socjalni OPS 

W ramach programu zrealizowano 2 zadania: 

Zadanie 1: kurs pomocy przedlekarskiej dla dzieci w wieku szkoły podstawowej – 14 osób i 

w wieku gimnazjalnym – 14 osób (miejsce: Niepubliczna Świetlica Socjoterapeutyczna 

„Nasz Klub”) 

Zadanie 2: kurs pomocy przedlekarskiej dla osób zajmujących się pomocą rodzinom 

praskim - pracownicy socjalni OPS, wychowawcy w świetlicach prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe na terenie Pragi Północ- 25 osób (miejsce: lokal PIK, ul. 

Jagiellońska 60/90).  

Cele Zadania: przekazanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, uczenie 

konstruktywnych zachowań prospołecznych, psychoedukacja własna z zakresu 

możliwości pomocy osobom w potrzebie, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób 

pracujących z rodzinami. 

 Podczas kursu uczestnicy poznali podstawowe wyposażenie apteczki I pomocy 

przedlekarskiej. Poznali zasady: postępowania w przypadkach zagrożenia życia, oraz 

organizacji udzielenia pomocy poszkodowanemu. Przy użyciu fantomów, dzieci i dorośli 

ćwiczyli sztuczne oddychanie i masaż serca. Podczas warsztatów uczestnicy szkolenia, na 

podstawie opisów różnego rodzaju zagrożeń (np. ukąszenie osy, omdlenie, ciało obce w 

krtani, krwotok) uczyli się postępowania i udzielania I pomocy poszkodowanym.  

 Końcowym elementem szkolenia był sprawdzian teoretyczny i praktyczny z 

uzyskanej wiedzy i wręczenie certyfikatów ukończenia Kursu I Pomocy Przedlekarskiej PCK. 
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13. Program profilaktyczno - socjoterapeutyczny, ok. 25 dzieci  

 

 

(fot St. Otwarte Drzwi, str. Internet) 

 

Termin realizacji: 1.04 - 27.06.2008r. 

Miejsce realizacji: Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” ul. 

Ząbkowska 4 m. 45/45a   

Adresaci zadania: dzieci w wieku 7-15 lat, z zaburzeniami rozwoju i zachowania - ok. 25 

osób. 

Cel Zadania: Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

Był to program pomocowo - terapeutyczny dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej i 

rodzinnej z dzielnicy Praga Północ. Projekt dotyczył oferty pomocy terapeutycznej oraz 

aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Każdy z podopiecznych mógł 

uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, podczas których miał zapewnioną indywidualną 

pomoc pedagogiczno- psychologiczną oraz pomoc w odrabianiu lekcji.  

14. Program profilaktyki w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, uzależnienia  

Realizator: Fundacja Pedagogium 

Termin realizacji: 03.04 - 26.06.2008r. 

Miejsce realizacji: placówki oświatowe z terenu dzielnicy Praga Północ,  

Adresaci zadania: dzieci i młodzież z placówek oświatowych dzielnicy Praga Północ, 

rodzice tych dzieci oraz kadra pedagogiczna (1570 uczniów, 800 rodziców, 300 

nauczycieli) 

Koordynator Projektu odpowiedzialny za realizację Programu - Prof. dr hab. Mariusz 

Jędrzejko, 

Cele zadania w zależności od adresata: 

- rodzice i nauczyciele: rozpoznawanie: zachowań ponarkotykowych, podejmowania 

prób narkotykowych przez młodzież; zjawiska infoholizmu w sieci i sposobów jego 

ograniczania; umiejętność stosowania testów narkotykowych,  
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- dzieci: wskazywanie: zagrożeń wynikających z eksperymentowania i zażywania 

narkotyków i dopalaczy ( np. napoje energetyzujące), alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego, zasad umiejętnego korzystania z Internetu. 

Szkolenia były realizowane w Szkołach Podstawowych nr 30, 73,50,127, 258  w 

wybranych 5 klasach. Dotyczyły one niebezpieczeństw wynikających z zagrożenia 

brutalnymi i pełnymi przemocy grami komputerowymi i dostępem do Internetu – 

Cyberprzestrzeni. 

 Programy realizowane w gimnazjach nr 30, 31 i 32 oraz w zespołach szkół nr 11,14 i 45- 

dotyczyły: problematyki zażywania przez młodzież środków zmieniających świadomość 

(narkotyków, napojów energetyzujących) oraz zasad poprawnej komunikacji w 

kontaktach rówieśniczych. 

 

15. Szkolenie interdyscyplinarne w zakresie koordynacji działań profilaktycznych w 

ramach Forum Praskich Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Dziecka i 

Rodziny.  

Termin: 18.04 - 20.04.08r 

Miejsce realizacji: Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Domaniewice 69A, 32-310 Klucze  

Adresaci zadania: (31osób) przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, pedagodzy praskich 

szkół, OHP, OPS, Ośrodka „Punkt”, Kuratorów, lokalnych organizacji pozarządowych -

zajmujący się pomocą dzieciom i rodzinom zamieszkałym na terenie dzielnicy Praga 

Północ  

Koordynator Projektu: odpowiedzialny za realizację Programu -Alicja Gryczyńska 

Cele zadania: doskonalenie strategii profilaktycznych,  

- wymiana doświadczeń; 

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej; 

- interdyscyplinarność – wzmacnianie struktury zespołów oraz tworzenie narzędzi badania 

skuteczności działania zespołów. 

 

16. Razem bez przemocy – program profilaktyczny dla kobiet.  

 

Realizator: Fundacja Feminoteka 

Termin realizacji: 21.04 - 20.06.2008r. 

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

Adresaci zadania: kobiety doświadczające bądź zagrożone aktami przemocy ze strony 

najbliższych – 23 uczestniczki 

Cele zadania: 

- zapobieganie izolacji kobiet doświadczających przemocy;  
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- podniesienie umiejętności kobiet w zakresie: reagowania na przemoc i radzenia sobie w 

sytuacjach przemocy oraz zagrożenia; 

- tworzenia grup samopomocowych;  

- szerzenie informacji o problematyce przemocy domowej oraz wskazywanie miejsc, w 

których można uzyskać informacje i pomoc. 

Już po raz czwarty odbyły się warsztaty dla kobiet przeprowadzone w ramach 

projektu "Razem bez przemocy". Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia: 

- samoobrona i asertywność WenDo – był to najdłuższy blok warsztatowy, podczas którego 

uczestniczki nabyły umiejętności w zakresie min.: rozpoznawania symptomów przemocy 

oraz psychicznych i fizycznych możliwości obrony. Pod okiem trenerek Wendo odbyło się 

szkolenie w zakresie samoobrony oraz warsztaty z asertywności. 

-zdrowie i kobiecość- poświęcony był metodom antykoncepcji i zagadnieniom 

profilaktyki chorób kobiecych. 

- techniki relaksacyjne- rozwijający umiejętności radzenia sobie ze stresem, podnoszący 

poczucie własnej wartości (stworzył możliwość przećwiczenia technik 

autorelaksacyjnych), 

- edukacja prawna – poruszająca zagadnienia z dziedziny prawa karnego, cywilnego i 

prawa pracy. Pytania kierowane do prawnika dotyczyły m.in. problematyki: wspólnoty 

majątkowej, ochrony prawnej przed przemocą, systemu świadczeń alimentacyjnych, 

molestowania seksualnego. 

Kobiety uczestniczące w zajęciach mogły zabrać ze sobą dzieci, które w czasie realizacji 

zajęć miały zapewnioną bezpłatną opieką pedagogiczną. 

 

17. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Północ 

Realizator: Fundacja Civis Polonus 

Termin realizacji 21.03 - 20.06.2008r. 

Miejsce realizacji: placówki oświatowe dzielnicy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. 

Adresaci zadania: młodzież Praska.  

Cele zadania:- zainteresowanie młodzieży lokalnymi sprawami publicznymi, 

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie dzielnicy, 

- stworzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ ( 23 przedstawicieli) 

 - prowadzenie współpracy z Radą Dzielnicy Praga Północ 

Założenia teoretyczne Projektu: 

Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie 

podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z grupą społeczną na poziomie 

lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich 
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pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. 

Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a 

przedstawicielami Rady Dzielnicy, Zarządem Dzielnicy, co przyczynia się do zwiększenia 

skuteczności podejmowanych rozwiązań. Działanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy 

przyczynia się do: zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym, 

kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, 

rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych a młodzieżą, 

zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne, zwiększenia 

skuteczności działań prowadzonych przez władze dzielnicy na rzecz społeczności lokalnej, 

w tym młodych ludzi.  

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą reprezentanci dziesięciu 

północnopraskich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Jej przedstawiciele 

pracują w komisjach ds.: zdrowia, edukacji, sportu i kultury a także uczestniczą w sesjach 

Rady Dzielnicy Praga Północ oraz obradach jej poszczególnych komisji.  

Uruchomiono stronę internetową, zawierającą ogłoszenia dotyczące: działalności 

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ oraz ważnych wydarzeń, imprez i lokalnych 

akcji (www.mdrpragapolnoc.waw.pl).  

W ramach Młodzieżowej Rady Dzielnicy powołano m.in.: Komisję Zdrowia 

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ i Komisję Edukacji Młodzieżowej Rady Dzielnicy 

Pragi Północ 

 

 

 

Programy realizowane w okresie styczeń - czerwiec 2008 r.  

finansowane z działu 85154 & 4170  

 

 
Realizator: Kiełbowicz Sylwia 
Miejscem realizacji zadań - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin 
ul. Ząbkowska 39 m.1 w Warszawie. 
Adresaci : dzieci w wieku 3-5 lat, oraz dzieci 8-9 letnie. 

zadanie 1: „Programu wczesnoszkolnego z elementami terapii pedagogicznej dla 
dzieci 8-9 letnich, pochodzących ze środowiska lokalnego, rodzinnego o dużym 
zagrożeniu uzależnieniami lub z problemem uzależnienia od alkoholu’’, 
zadanie 2:„Programu ogólnorozwojowego dla dzieci w wieku 3-5 lat, pochodzących 
ze środowiska lokalnego, rodzinnego o dużym zagrożeniu uzależnieniami lub z 
problemem uzależnienia od alkoholu”. 

Celem zadania jest: przeciwdziałanie zaniedbaniom środowiskowym, wyrównanie 
zaległości edukacyjnych i emocjonalnych dziecka, wspieranie i ukierunkowanie 
rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 
rozwojowymi. 

Realizator: Janicka Monika 
Miejsce realizacji zadań - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin 
ul. Ząbkowska 39 m.1 w Warszawie. 
Adresaci zadań: grupa ok. 13 os. dzieci w wieku 5-6 r.ż oraz 
rodzice/opiekunowie dzieci objętych programem. 
 

Program prowadzony  metodą socjoterapii dla dzieci w wieku 5-6 lat, 
pochodzących ze środowiska lokalnego, rodzinnego o dużym zagrożeniu 
uzależnieniami lub z problemem uzależnienia od alkoholu’’. 

Celem zadania jest: przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji 
rodziny, wyrównanie zaniedbań środowiskowych u dziecka. 

Realizator: Zawadzka Justyna 
Miejsce realizacji zadań - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin  
   ul. Ząbkowska 39 m.1 w 
Adresaci zadań: dzieci w wieku 3-4 lat. 

Program prowadzony metodą socjoterapii dla dzieci w wieku 3-4 lat, pochodzących 
ze środowiska lokalnego, rodzinnego o dużym zagrożeniu uzależnieniami lub z 
problemem uzależnienia od alkoholu. 

Celem zadania jest: przeciwdziałanie zaniedbaniom środowiskowym, 
wyrównanie zaległości edukacyjnych i emocjonalnych dziecka, wspieranie i 
ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i 
możliwościami.  

Realizatorzy: Pietrzykowska 
Joanna, Monika Kiczyńska 
Miejsce realizacji zadania - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin  
   ul. Ząbkowska 39 m.1 w 
Adresaci zadań dzieci w wieku 10-13 r. ż, 

Program prowadzony  metodą socjoterapii dla dzieci w wieku 10-13 lat, 
pochodzących ze środowiska lokalnego o dużym zagrożeniu patologią i 
demoralizacją. 

Celem zadania jest: uaktywnienie dzieci i ich rodzin w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania społecznego, wypracowanie metody pomocy dzieciom w wieku 
10-13 lat, przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji rodziny. 

Realizatorzy Zadania: Woźniakowska Paula i Zdrojewski 
Tomasz 
Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Praga Północ, w rejonie 
ulic: Stalowa i  Brzeska, 
 
Projekt skierowany jest do „dzieci ulicy”, których więź z 
biologiczną rodziną jest znacznie osłabiona na korzyść 

Zajęcia profilaktyczno –wychowawcze dla praskich dzieci ulicy- zajęcia 
poznawcze, o charakterze kulturalno-rekreacyjnym w otwartej przestrzeni 
Warszawy. 

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. 

http://www.mdrpragapolnoc.waw.pl/
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zagrożonego środowiska zewnętrznego. Na ogół pochodzą one 
z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych wieloma patologiami oraz 
ubogich. 

-Ograniczenie skali zachowań problemowych dzieci i młodzieży; 
-Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez nowatorski charakter 
pracy przy projekcie Szkoły Ruchomej- użycie paneli edukacyjnych i 
profilaktycznych, a także zastosowanie terapii kreatywnej. 

 

Realizator: Wyrębek Elwira 
Miejsce realizacji zadania - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin  
   ul. Ząbkowska 39 m.1 w 
 

Program: specjalistyczna pomoc rodzinom z problematyka uzależnień i przemocy   

Celem zadania jest: udzielenie pomocy specjalistyczno-pedagogicznej rodzinie – 
osobom dorosłym, pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i tworzeniu 
więzi rodzinnych.  
 

Realizator: Bajor Małgorzata 
Miejsce realizacji zadania - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin  
   ul. Ząbkowska 39 m.1  
 

Program: specjalistyczna pomoc psychologiczna dla osób dorosłych z terenu 
dzielnicy Praga Północ 

Celem zadania jest: udzielenie pomocy specjalistyczno-pedagogicznej rodzinie – 
osobom dorosłym, pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i tworzeniu 
więzi rodzinnych, prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej 
rodzin zagrożonych wykluczeniem, współpraca z instytucjami pomocowymi z 
terenu dzielnicy. 
 

Realizator: Woźnicka-Wąsek Joanna 
Miejsce realizacji: Centrum Rozwoju Osobowości- świetlica 
socjoterapeutyczna Stowarzyszenie „KARAN” 

zadanie 1: Program niwelowania zachowań agresywnych oraz nauki umiejętności 
prospołecznych przy wykorzystaniu Treningu Zastępowania Agresji 
 zadanie 2: Program terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.  
 

Celem zadania jest: prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych o charakterze 
warsztatowym adresowanych do dzieci z oznakami nieprzystosowania 
społecznego( to m.in. nauczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nabycie 
umiejętności opanowywania złości, wzmocnienie poczucia własnej wartości i 
zamiany zachowań agresywnych na prospołeczne, współpraca z instytucjami 
pomocowymi z terenu dzielnicy. 
 

Realizatorzy: Mazurek Agnieszka i Osuchowska Anna 
Miejsce realizacji: Centrum Rozwoju Osobowości- świetlica 
socjoterapeutyczna St. KARAN 
 

Program: niwelowania zachowań agresywnych oraz nauki umiejętności 
prospołecznych przy wykorzystaniu Treningu Zastępowania Agresji.  

Celem zadania jest: prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych o charakterze 
warsztatowym adresowanych do dzieci z oznakami nieprzystosowania 
społecznego. 

Realizatorzy: Macińska Urszula i Cudny Arkadiusz 
Miejsce realizacji: „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. 
 

Projekt : „Piechota na Alaskę” realizowany jest przy współpracy Fundacja Alaska . 

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 innych   
substancji, odurzających, ograniczenie skali zachowań problemowych dzieci i 
młodzieży;  
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zastosowanie terapii kreatywnej. 
 

Realizator: Skutecka Małgorzata  
Adresaci: dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zer Szkoły 
Podstawowej nr.127  w Warszawie. 

Program zajęć socjoterapeutycznych o charakterze profilaktycznym zawierających 
trening zastępowania agresji ART. 

Celem zadania jest m.in. stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego 
uczniów poprzez nauczenie dzieci umiejętności prospołecznych i nabycie 
umiejętności opanowywania złości, profilaktykę uzależnień, zmianę zachowań 
agresywnych na zachowania akceptowane  społecznie. 

Realizator: Oszczypko Wioletta 
Adresaci: dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Zespołu Szkół nr 45 w 
Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 7. 

Program zajęć socjoterapeutycznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji 
ART dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, sprawiających 
trudności wychowawcze. 

Celem zadania jest -stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów 
poprzez nauczenie dzieci umiejętności prospołecznych i nabycie umiejętności 
opanowywania złości, profilaktykę uzależnień, zmianę zachowań agresywnych na 
zachowania akceptowane  społecznie. 

Realizator: Trzeciak Barbara 
– Adresaci:  rekrutowani wśród uczniów Gimnazjum nr.32, ul. 
Otwocka w Warszawie. 

Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych z wykorzystaniem Programu Spójrz 
Inaczej dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, sprawiających 
trudności wychowawcze . 

Celem zadnia jest m.in.: stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego 
uczniów poprzez nauczenie dzieci umiejętności prospołecznych i nabycie 
umiejętności opanowywania złości, profilaktykę uzależnień, zmianę zachowań 
agresywnych na zachowania akceptowane  społecznie. 

Realizatorzy: Potrac Joachim i Ogrońska Mariola 
Adresaci: dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ze Szkoły 
Podstawowej nr.30  w Warszawie. 

Program zajęć socjoterapeutycznych o charakterze profilaktycznym zawierających 
trening zastępowania agresji ART.  

Celem zadania jest -stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów. 

Realizatorzy: Palonka Katarzyna, Sochaj Katarzyna, Nieścier 
Joanna 
Miejsce realizacji i adresaci zadań: dzieci z klas I-III  z  
problemami adaptacji ze Szkoły Podstawowej nr.258 w 
Warszawie. 

Program zajęć socjoterapeutycznych o charakterze profilaktycznym. 

Celem zadania jest -nauczenie dzieci umiejętności prospołecznych i nabycie 
umiejętności opanowywania złości, profilaktykę uzależnień, zmianę zachowań 
agresywnych na zachowania akceptowane społecznie. 
 

Realizatorzy: Luty Małgorzata i Lamprecht Katarzyna 
Miejsce realizacji i adresaci zadań: dzieci z klas I-VI-ze 
Szkoły Podstawowej nr.73 . 

Program zajęć ogólnorozwojowych o charakterze socjoterapeutycznym  według 
programu ART. z elementami twórczego rozwoju wyobraźni. 

Celem zadania jest: trening wnioskowania moralnego, twórczy trening rozwoju 
wyobraźni. 

Realizator: Groszek Maja 
Adresaci zadania: ok. 30 dzieci uczęszczających do świetlicy 
Matusi Małgorzaty 
Miejsce realizacji zadania: Świetlica Matusi Małgorzaty przy 
Oratorium im. Św. Jana Bosko, 
 ul. Kawęczyńska 53.  

Program zajęć pozaszkolnych.   

Celem zadania jest: m.in. prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-
wychowawczym; systematyczna pomoc dzieciom w nauce, zapewnienie 
ciekawych i twórczych sposobów spędzania czasu wolnego. 
 

Realizator: Wnuk Barbara  
Miejsce realizacji zadania - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin  
   ul. Ząbkowska 39 m.1. 
 

Program zajęć psychoedukacyjnych profilaktyki uzależnień dla młodzieży 
gimnazjalnej z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu.  

Celem zadania jest: przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji 
rodziny, zaniedbania środowiskowego, wyrównanie zaległości edukacyjnych i 
emocjonalnych dziecka,  wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z 
jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. 
 

Realizatorzy: Potrac Joachim i Ogrońska Mariola 
Adresaci: dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ze Szkoły 
Podstawowej nr.30  w Warszawie. 

Program:  „Jak radzić sobie z przemocą w szkole”- warsztaty szkoleniowe dla 
nauczycieli z krótkim stażem pracy. 

Celem zadania jest przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym przejawianym 
przez dzieci, wyposażenie nauczycieli w umiejętności radzenia sobie z przemocą i 
agresją rówieśniczą, poszerzenie warsztatu umiejętności zawodowych nauczycieli 
z krótkim stażem pracy w szkole. 

Realizatorzy: Bednarska Aleksandra  i Orzeł Małgorzata 
Miejsce realizacji zadania - Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Dla Rodzin  
   ul. Ząbkowska 39 m. 
 

Program profilaktyczny- „Świat nie jest taki zły” dla dzieci zagrożonych 
uzależnieniami lub z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu. 

Celem zadania jest: zwiększenie poczucie bezpieczeństwa u dzieci, 
przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji rodziny, zaniedbania 
środowiskowego, wyrównanie zaległości edukacyjnych i emocjonalnych dziecka, 
wyrównanie zaniedbań środowiskowych dziecka, wspieranie i ukierunkowanie 
rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. 

Realizatorzy: Pater Wanda, Niewiadomski Jacek, Nuckowski 
Adam, Ewa Janus, Smolińska Aleksandra, Wrońska Joanna 
Miejsce realizacji zadania -  Świetlica  Socjoterapeutyczna 
Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. 
 

Program profilaktyczny-Udzielanie pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży z 
zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym przez prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych i psychologicznych. 

Celem zadania jest: ograniczenie zachowań ryzykownych, zwiększenie poczucie 
bezpieczeństwa u dzieci, przeciwdziałanie problemom wynikającym z dysfunkcji 
rodziny, zaniedbania środowiskowego, wyrównanie zaniedbań środowiskowych 
dziecka.  
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  1155..  OOŚŚRROODDKKII  WWSSPPAARRCCIIAA    

  

               

 

DDoomm  SSaammoottnneejj  MMaattkkii  ii  DDzziieecckkaa  
 

 

 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 2008 w placówce przebywało 30 osób, w tym 11 kobiet i 19 dzieci w 

wieku do 15 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. W roku 2008 w Ośrodku Wsparcia przebywało 19 - cioro dzieci, w tym pięcioro w 

wieku od 1 do 3 lat, 6 w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat i 7 dzieci w wieku 10-14 lat. 

Tylko jedno dziecko spośród przebywających w placówce miało 15 lat.  

Większość mieszkanek Domu Samotnej Matki i Dziecka to kobiety w wieku 25-40 

lat, z czego najliczniejszą grupę stanowiły matki w wieku 30-39 lat (8).  

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 3 mieszkanki pobyt w Ośrodku został przedłużony do 6 miesięcy, 
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2 z nich miały pobyt przedłużony do 9 miesięcy, w dwóch przypadkach pobyt w 

placówce został przedłużony do 12 miesięcy a w 3 przypadkach do powyżej 12 miesięcy. 

W 2008 r. z prośbą o pobyt w Ośrodku Wsparcia wystąpiły ogółem 34 osoby, z 

czego 23 otrzymały odmowę. Powodem negatywnej decyzji był, przede wszystkim, brak 

wolnych miejsc w placówce a dodatkowo, w przypadku 16 osób - brak stałego 

powiązania z dzielnicą i gminą Warszawa – osobom tym zostały wskazane adresy 

placówek o podobnym charakterze.  

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 doposażenie pozwala na swobodny dostęp do urządzeń 

sanitarnych i kuchni, ponieważ 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 lub gminy Warszawa, (gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami). 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 (zagrożenie przemocą również w stosunku do dzieci, 

alkoholizm, 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.  

Rodzina przyjęta do Ośrodka Wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z 
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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: 

 - alkoholizm wśród członków najbliższej rodziny lub osób bliskich – agresywne 

zachowanie alkoholika, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, stałe zagrożenie i 

strach, zmusza kobiety do opuszczenia własnego domu.  

    - 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. 

 - 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.  

Działania realizowane w ramach systemu pomocy samotnym matkom 

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 
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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 

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 przebywających w Ośrodku Wsparcia pochodzi z dysfunk-

cyjnych, patologicznych rodzin, w których nie otrzymały przygotowania do pełnienia 

społecznie akceptowanych ról- matki, żony, gospodyni. Niejednokrotnie nie potrafią one 

gospodarować własnymi funduszami, poruszać się w świecie instytucji. Czasem nie 

potrafią także okazywać uczuć własnym dzieciom, ponieważ taki był wzorzec w ich 

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

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 mieszkaniach otrzymywanych przez klientki. Organizacje 

świadczą także pomoc finansową na zagospodarowanie się osób opuszczających 

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 rodziny - 
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to samodzielne podejmowanie wszystkich decyzji - do czego staramy się je przygotować 

w trakcie pobytu w Ośrodku Wsparcia.  

 
 

DDoomm  DDzziieennnneeggoo  PPoobbyyttuu  
 

Dom Dziennego Pobytu istnieje już od 30 lat (wcześniej w strukturach ZOZ-u). 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, w środowisku 

- pobyt, gorący posiłek oraz różne formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej. 

Z tej formy pomocy mogą korzystać, w pierwszej kolejności, osoby samotne, osamotnione 

w rodzinie o niskich dochodach, 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.  

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

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

rehabilitacyjny, kącik biblioteczno - świetlicowy oraz łazienkę. Pomieszczenia są dobrze 

doposażone, urządzone wygodnie, sprawiają wrażenie domu rodzinnego, również z 

powodu miłej, serdecznej atmosfery.  

Celem głównym działań w Ośrodku Wsparcia jest wspieranie osób starszych w 

rozwiązywaniu ich problemów, wspomaganie w zaspokajaniu potrzeb i zapobieganiu 

wykluczeniu społecznemu. 

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. 

W roku 2008 r. średnio z oferty w Domu Dziennego Pobytu korzystało 80 osób (co 

kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2007), 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 
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daje możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku.  

Poważnym ograniczeniem w samodzielnym funkcjonowaniu osób starszych w 

dzielnicy jest zarówno ich sytuacja mieszkaniowa jak i wyposażenie lokali. Większość 

naszych beneficjentów zamieszkuje samotnie w starych zasobach komunalnych nie 

przystosowanych do potrzeb osób starszych, często nieposiadających ogrzewania 

centralnego czy łazienki, słabo doposażonych w sprzęt ułatwiający życie oraz urządzenia 

umożliwiające kontakty z innymi(telefon, telefon komórkowy). 

W 2008 roku, w Ośrodku Wsparcia nie zaszły istotne zmiany, dotyczące osób 

korzystających z tej formy pomocy.  

Nadal większość klientów Ośrodka 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, odczuwają 

osamotnienie.  

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. Brak dostatecznych środków 

finansowych ogranicza tej grupie osób dostęp do leczenia, rehabilitacji, leków, usług oraz 

uniemożliwia realizację wielu podstawowych potrzeb. Taka sytuacja powoduje również 

konieczność korzystania również z innych form pomocy świadczonej przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej (zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, pomoc w zakresie usług 

opiekuńczych) a także wycofywanie się tych osób z uczestnictwa w życiu kulturalnym.  

Osoby starsze przebywające w Ośrodku Wsparcia posiadają 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 większości z nich, zwłaszcza tych, w starszej grupie wiekowej.  

Programy realizowane w Domu Dziennego Pobytu w 2008 roku 

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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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. 

● Program pomocy żywnościowej – w formie dziennego wyżywienia (obiad oraz 

podwieczorek). 

Program ten jest kierowany do wszystkich osób korzystających z pobytu w 

placówce. Pełnowartościowy obiad i podwieczorek jest spożywany na miejscu lub ( w 

przypadku nieobecności z powodu choroby – jest dostarczany do domu pensjonariusza 

przez opiekunki bądź innych klientów placówki). 

Od 12 lat w Ośrodku Wsparcia funkcjonuje kącik rehabilitacyjny wyposażony w sprzęt 

specjalistyczny, w którym jest prowadzony  

● Program aktywizacji fizycznej: 

Celem prowadzonej rehabilitacji było wypracowanie nawyków: do uprawiania 

ćwiczeń oraz zdrowego odżywiania poprzez: 

  -  zwiększenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia. 

- zwiększenie wydolności układu krążeniowo – oddechowego.  

- zwiększenie zakresu motoryki stawowej. 

- zwiększenie samodzielności i koordynacji ruchowej u osób z porażeniem 

połowicznym po udarach i wylewach.  

W działaniach tych uczestniczyło 21 osób, natomiast stała, aktywna grupa osób (10) 

mogła korzystać  z : 

 gimnastyki indywidualnej, 

 masażu leczniczego, 

 ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, 

 nagrzewania lampą sollux. 

Efektem rehabilitacji ruchowej jest zaobserwowana poprawa motoryki w 80% 

diagnozowanych przypadków, 20% osób zostało skierowanych do poradni rehabilitacji 

ruchowej. 

 

● Program przeciwdziałania marginalizacji osób starszych oraz ich reintegracji ze 

środowiskiem lokalnym: 

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

odbiorcy – osoby samotne bądź osamotnione, celem wielu działań prowadzonych w tej 
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placówce była integracja: wewnątrz oraz ze środowiskiem lokalnym a priorytetem 

tworzenie rodzinnej atmosfery. 

W 2008 roku w ramach tych działań zorganizowano: 

18 marca - Wielkanocne Spotkanie Świąteczne  

 Zorganizowano przyjęcie o charakterze śniadania Wielkanocnego. W planowaniu 

świątecznego menu oraz dekoracji stołu i Sali brali udział podopieczni. W Wielki Piątek 

wszystkie osoby korzystające z pobytu w Ośrodku Wsparcia otrzymali paczki żywnościowe. 

 

14 marca - Przyjęcie urodzinowe  

 To ważny element działalności Domu. Od kilku już lat są organizowane uroczystości 

z okazji urodzin beneficjentów. W roku 2008 mieliśmy przyjemność zorganizować taką 

imprezę dla pensjonariuszki, która ukończyła 90 lat. 

 

14 listopada - Dzień Seniora 

  Zorganizowano spotkanie świąteczne, na którym prezentowano wiersze i wspólnie 

śpiewano stare praskie piosenki.  

 

Od 28 listopada do 15 grudnia - Cykl Spotkań Biblijnych 

 Wspólne czytanie artykułów z różnych źródeł, które były teoretycznym 

przygotowaniem do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

 

19 grudnia - Spotkanie Wigilijne 

 Życzenia i dzielenie się opłatkiem, tradycyjne, wigilijne potrawy, śpiewanie kolęd, 

wcześniejsze przygotowanie dekoracji - to wszystko złożyło się na rodzinny charakter 

spotkania, którego dopełnieniem były rozdane świąteczne prezenty żywnościowe.  

 

Budowanie więzi oraz rozbudzanie potrzeby wzajemnego wspomagania się i wspierania 

 

Celem programu było rozbudzanie potrzeby wspierania się osób słabszych, wzajemnej 

życzliwości, świadczenia sobie drobnych usług, utrzymywanie kontaktu oraz zapewnienie 

pomocy w sytuacjach trudnych. 

 

W ciągu 2008 roku, w ramach, programu prowadzono działalność w zakresie 

szerzenia idei wolontariatu. Dlatego w ramach wzajemnej pomocy beneficjenci 
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uczestniczyli w przygotowaniach imprez okolicznościowych, wyposażaniu placówki. 

Organizowano również odwiedziny u osób chorych ( łącznie z dostarczaniem im posiłków) 

aby nie czuły się osamotnione. Podopieczni Domu chętnie brali udział w tych działaniach 

a pomoc i odwiedziny u osób chorych staną się zasadą działania Ośrodka Wsparcia.  

Wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie pobytu w Ośrodku Wsparcia, 

mogą zgłosić swój telefoniczny numer kontaktowy do utworzonej „Książki pomocy 

telefonicznej”.  

Jest to nowy program, który umożliwia zapewnienie stałego kontaktu między 

klientami i pracownikami Ośrodka Wsparcia. Program zapewnia możliwość wzajemnego 

kontaktu i szybkiego monitoringu ( przez pracowników socjalnych bądź pracowników 

Domu) w sprawach związanych np. z nieuzasadnioną, przedłużającą się nieobecnością 

pensjonariusza. 

● Rozwijanie zainteresowań i umiejętności (muzycznych, kulinarnych, plastycznych).  

W poszukiwaniu nowych form działalności Ośrodek Wsparcia nawiązał współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, które realizują programy na rzecz osób starszych. 

 

Od 20 kwietnia do 20 maja - Pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w 

projekcie realizowanym przez Ligę Kobiet Polskich - p.t „Akademia Starszego Człowieka – 

namaluj swoją jesień życia” W Ośrodku Wsparcia realizowane były zajęcia malowania 

pastelami pod kierunkiem plastyczki p. Jolanty Stambultzys . W ramach programu wielu 

seniorów mogło skorzystać; z porad prawnych (prowadzonych przez panią Elżbietę 

Balicką) oraz prelekcji kardiologa (p. Ewy Burbickiej). W ramach projektu zorganizowano 

również wycieczkę do wsi Mostówka, gdzie uczestnicy mogli realizować się poprzez 

malowanie witraży i glinianych figurek.  

Program zakończył się spotkaniem, na którym uczestnicy mogli zaprezentować swoje 

dokonania.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

14 września - Piknik Artystyczny V Praskie Spotkanie z Kulturą  

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA 

pensjonariusze DDP brali udział w happeningu teatralnym o zapomnianych praskich 
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rzemiosłach. Przy ul Brzeskiej 4 (siedzibie Domu) seniorzy zorganizowali stanowisko, przy 

którym przechodnie mogli się zatrzymać, obejrzeć kronikę z działalności placówki i 

posłuchać starych warszawskich piosenek w wykonaniu beneficjentów Domu. 

 

 

 W roku 2008 kontynuowano także 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. 

 

● Program zaspokajania potrzeb higienicznych – stwarza naszym pensjonariuszom, 

żyjącym w trudnych warunkach mieszkaniowych możliwości korzystania z pralki 

automatycznej oraz kabiny prysznicowej. 
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Ośrodek Wsparcia funkcjonuje przez 8 godzin dziennie. W 2008 roku przeprowadzono 

remont całego obiektu a w wyniku reorganizacji utworzono: kawiarenkę dla pań z 

dostępem do telewizora i sprzętu muzycznego (akordeon, pianino) oraz stanowisko 

komputerowe z dostępem do internetu.  

 

 

KKlluubb  „„ZZłłootteeggoo  WWiieekkuu””  

 

         Klub „Złotego Wieku” posiada wieloletnią tradycję. W Dzielnicy Praga Północ 

funkcjonuje niemal nieprzerwanie od 35 lat a wśród dzisiejszych członków są jeszcze ci, 

którzy pamiętają jego początki. Dlatego też część z obecnych „ klubowiczów” mówi o tej 

placówce, że jest ona ich klubem.  

  Większość korzystających z pobytu w Klubie stanowią osoby w starszej grupie 

wiekowej – ponad 70 lat, o niskich dochodach. Są to na ogół osoby w złej kondycji 

zdrowotnej, często z wieloma dolegliwościami i bagażem życiowych doświadczeń (w 

większości trudnych). Dla wielu z nich uczestniczenie w spotkaniach w Klubie stanowi 

próbę przełamania samotności, osamotnienia, oderwania od nurtujących ich 

codziennych problemów.  

 Ze względu na ograniczone możliwości poruszania się oraz problemy zdrowotne do 

Klubu uczęszczają nieregularnie, ale potrzebna jest im świadomość, że mogą tu zawsze 

przyjść i będą serdecznie przyjęci.  

 Mają różne zainteresowania i pasje, o których mówią niezbyt chętnie. Sprawiają 

wrażenie osób nieaktywnych, roszczeniowych, choć w rzeczywistości oprócz wiedzy i 

doświadczenia posiadają dużo energii, ciepła i radości życia. Potrafią się wspaniale 

bawić.  

 Większość klubowiczów posiada rodziny (dzieci), z którymi utrzymuje kontakt a 

nawet, mimo podeszłego wieku, starają się pomagać np. w wychowaniu wnuków. Raczej 

to oni opiekują się rodzinami, nie oczekują od nich pomocy.  

 Znacząca większość klubowiczów - to kobiety (wdowy), choć w grupie tej jest kilku 

mężczyzn (7). 

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował krótką ankietę skierowaną do 

seniorów korzystających z Klubu Złotego Wieku. Wyniki miały nam przybliżyć oczekiwania 

„klubowiczów”co do działań realizowanych w placówce. 

Analiza ankiet oraz indywidualne rozmowy przeprowadzone pod koniec roku 2008 

pozwoliły nam na lepsze zrozumienie osób przebywających w Klubie a także planowanie 

działań na rok 2009, zgodnych z ich zainteresowaniami. 
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Działania realizowane w Klubie „Złotego Wieku” w roku 2008 

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 docelowo z Klubu w 2008 roku. Działania w Klubie 

organizowano wg. następującego programu: 

 

 Przełamywanie izolacji społecznej osób starszych i samotnych. 

 

♦ Prowadzenie zajęć kulturalnych – umożliwienie korzystania z wyposażenia Klubu, 

biblioteki, prasy oraz urządzeń Audio - vizualnych. 

Stała grupa osób starszych chętnie korzysta z codziennej prasy. Jest również grupa 

osób, która z upodobaniem śledzi losy bohaterów seriali telewizyjnych i dyskutuje o losach 

swoich ulubieńców.  

 

♦ Organizowanie spotkań okolicznościowych oraz aktywizowanie do ich 

współorganizowania. 

 

W 2008 r. odbywały się różne imprezy okolicznościowe: Śniadanie Wielkanoce, 

Święto Niepodległości, w którym uczestniczyła młodzież z zaprzyjaźnionej lokalnej 

organizacji, uroczysta Wigilia, Dzień Babci i Dziadka. Odbywały się również cykliczne, 

cotygodniowe wieczorki taneczne. W organizacji wszystkich wymienionych imprez czynny 

udział brali klubowicze.  

Klubowicze uczestniczyli w zabawie zorganizowanej na zakończenie karnawału 

(tłusty czwartek) oraz walentynkowej. 
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♦ Organizowanie spotkań i prelekcji w ramach profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. 

W ciągu 2008 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. 

  Klubowicze uczestniczyli w projekcie realizowanym przez Ligę Kobiet Polskich - p.t 

„Akademia Starszego Człowieka – namaluj swoją jesień życia”. Program był 

realizowanych w Klubie „Złotego Wieku” oraz Domu Dziennego Pobytu. W ramach 

projektu klubowicze brali udział w cyklu prelekcji dot. zasad zdrowego odżywiania, 

prelekcji kardiologa, korzystali z porad prawnych i psychologicznych. W Ośrodku Wsparcia 

realizowane były zajęcia malowania pastelami oraz zajęcia z rehabilitantem w ramach 

gimnastyki usprawniającej. Odbyła się także ciekawa wycieczka do wsi Mostówka gdzie 

uczestnicy mogli realizować się poprzez malowanie witraży i glinianych figurek.  

 

 

 

  Na uroczystym spotkaniu z okazji zakończenia realizacji projektu zaprezentowano 

osiągnięcia uczestników.   

W roku 2008 kontynuowano także 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. W ramach wymiany 

pokoleniowej Klubowicze wraz z młodzieżą (ze Stowarzyszenia „Karan”) uczestniczyli w 

spotkaniach, zajęciach plastycznych, wycieczkach, brali udział w imprezach 

okolicznościowych, oglądali ciekawe filmy. Prace wykonane podczas zajęć ozdabiają 

pomieszczenie Klubu. 

 Uroczyste zakończenie kolejnej edycji programu „ Akademia Twórczej Aktywności” 

odbyło się w grudniu, w Kinie „Praha”  

Program przyniósł również wymierne korzyści a integracja tych dwóch środowisk 

okazała się pozytywnym doświadczeniem w zakresie rozbudzania potrzeb osób starszych 
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ich rozwoju intelektualnego i aktywizacji oraz oddziaływań wychowawczych dla dzieci ze 

środowisk zaniedbanych. 

 

   

 

W roku 2008 kontynuowano działalność Klubu Brydżowego. Spotkania odbywały się 

raz w tygodniu. Klub Brydżowy skupiał 8 osób.  

W ramach rozwoju własnych zainteresowań kontynuowano również spotkania Koła 

skupiającego panie zajmujące się robótkami ręcznymi. Wyroby członkiń Klubu zdobią 

pomieszczenia Ośrodka Wsparcia.  

♦ Rozwijanie zainteresowań  

W ramach rozwoju zainteresowań nadal rozwijano działalność Klubu Kulturalnego, 

którego celem jest poznanie ciekawych miejsc Stolicy. Klubowicze zwiedzali Muzea (w tym 

Muzeum Powstania Warszawskiego) uczestniczyli w wycieczce statkiem po Wiśle. 

 

   

 

♦ Udostępnienie pomieszczeń Klubu „Złoty Wiek” w ramach integracji działań na rzecz 

osób starszych. 

Uwzględniając potrzebę uaktywnienia środowiska lokalnego Ośrodek Pomocy 

Społecznej udostępnił lokal różnym grupom społecznym i organizacjom, które skupiają 

środowiska osób starszych takim jak m.in.: NSZZ „Solidarność” region Mazowsze (ok. 50 

osób), Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (20 

osób), Koło Praktyczna Pani (20 osób).  

W roku 2008 w Klubie działało nadal Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej 

(w ramach Biura Porad Obywatelskich), które oprócz porad skierowanych do stałej grupy 

„seniorów” przyjęło ok. 300 osób potrzebujących różnego typu informacji i wsparcia. 
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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. 

Przy realizacji programów wsparcia dla starszych mieszkańców Dzielnicy Praga 

Północ ważnym partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej są organizacje pozarządowe, 

które przyczyniają się do poszerzania oferty realizowanych działań oraz zwiększania ich 

atrakcyjności.  

 


