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Wprowadzenie  

Polityka społeczna, w tym rozwiązywanie problemów społecznych jest jednym                                                                 

z kluczowych priorytetów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Pomimo znaczącej 

rozbudowy infrastruktury i systematycznego podnoszenia jakości życia mieszkańców 

coraz więcej osób z Dzielnicy Wola cierpi z powodu zaburzeń psychicznych.  

Należy również zauważyć, że od 2009 r. w Polsce systematycznie wzrasta liczba 

osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W latach 2012 – 2015 wzrost ten 

kształtował się na poziomie 16%1. Zwiększająca się liczba osób z zaburzeniami 

psychicznymi powoduje, że problem skali zaburzeń psychicznych stanowi jeden z 

kluczowych wyzwań dla Dzielnicy Wola w najbliższych latach. 

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona 

praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.                                

Pod pojęciem zaburzeń psychicznych ustawodawca rozumie zarówno chorobę 

psychiczną jak i upośledzenie umysłowe, a także inne zaburzenia czynności 

psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba nimi dotknięta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych 

form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub 

społecznym2. 

Projekt "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" współfinansowany ze 

środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z 

wytycznymi w zakresie monitorowania skierowany jest do osób z zaburzeniami 

psychicznymi zamieszkujących w Warszawie, ich bliskich oraz społeczności 

lokalnych trzech dzielnic – w tym na terenie Dzielnicy Wola. Celem projektu jest 

zbudowanie efektywnego modelu działań na rzecz deinstyntucjonalizacji, którą 

należy rozumieć jako wspieranie osób doświadczających kryzysów psychicznych i 

ich bliskich w społecznościach lokalnych i do tych założeń odnosi się poniższy 

dokument.  

                                                           
1
 https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/PROGRAM_-_LISTOPAD_2017.pdf/212be1a0-

a791-05cc-11c6-a6b564ff2052. 
2
 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z2017r. poz.882). 
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W okresie 01.04.2018 – 31.05.2019 objęto opieką skoordynowaną opieką Doradców 

ds. Zdrowienia i Wsparcia w ramach projektu "Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 

testowanie i wdrażanie": 209 osób (131K i 78M) w tym: 168 osób (100K i 68M) – 

osoby doświadczające kryzysów psychicznych; 41 osób ( 31K i 10M) – członkowie 

rodzin i osoby bliskie. Wsparciem Doradców Zawodowych i trenerów pracy objęto: 86 

uczestników. Liczba osób zgłaszających się do projektu i korzystających z jego 

działań stale wzrasta.  

Jedną z głównych przeszkód w procesie zdrowienia i wspierania osób z 

zaburzeniami psychicznymi jest brak indywidulanie przygotowanych, ściśle 

dostosowanych do potrzeb i możliwości planów działania. Innowacyjnym 

rozwiązaniem tej sytuacji było utworzenie zespołów Doradców ds. Zdrowienia i 

Wsparcia. W ramach projektu koncepcja pracy Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia 

jest w znacznym stopniu oparta na zasadach case management przy jednoczesnych 

innowacyjnych modyfikacjach dostosowujących je do warszawskich warunków. W 

każdej dzielnicy objętej programem Zespoły Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia 

będą działać w lokalnych Punktach Informacyjno-konsultacyjnych, placówkach 

psychiatrycznych, ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych. 

Umożliwi to łatwy dostęp beneficjentów do Doradców. 

 „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” jest dokumentem określającym kierunki działań 

Dzielnicy Wola w zakresie ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia 

psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami 

psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia.  

Głównym celem „Planu Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – 

Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” jest określenie 

skoordynowanych działań, które umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi 

większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz poprawę 

jakości usług, a co za tym idzie, wspieracie procesu zdrowienia tych osób. Działania 

te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Umożliwią realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy osób. 
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Dokument zakłada realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę 

SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również 

identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenie Dzielnicy Wola.  

 
Podejmowane w ramach realizacji „Planu Środowiskowego Systemu Wsparcia dla 

Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” działania, 

powinny być oparte o zasadę dezinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych 

w obszarze zdrowia psychicznego. Kluczowe jest powiązanie tych działań na 

poziomie dzielnicy w oparciu o ścisłą współpracę wszystkich podmiotów, ze 

szczególnym nastawieniem na integrację osób z zaburzeniami oraz ich rodzin ze 

społecznością lokalną przy jednoczesnym ograniczeniu form wsparcia o charakterze 

izolującym. Fizyczne oddzielenie takich osób od rodzin i lokalnych społeczności 

znacząco ogranicza zdolności adaptacyjne człowieka do naturalnego środowiska 

oraz gotowość do ponownego pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Środki na finansowanie opieki psychiatrycznej powinny pochodzić z dwóch 

budżetów:  z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego (w tym dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym 

zakresie).  Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych to 

główne cele przyświecające uruchomieniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych pochodzącego ze źródeł Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej. Dzięki zabezpieczeniu środków finansowych możliwa będzie 

realizacja strategicznych celów rozwojowych dotyczących ww. kwestii w Dzielnicy 

Wola odpowiadających na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. 

Treści zawarte w dokumencie „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla 

Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” zostały 

opracowane przez Wolski Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

działający na terenie Dzielnicy Wola wraz z Zespołem projektowym. 
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1. INFORMACJE O DZIELNICY WOLA 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany był stały spadek liczby mieszkańców 

Dzielnicy Wola – w 2016 roku liczba mieszkańców według pobytu wynosiła 132 253. 

W 2018 roku liczba mieszkańców w Dzielnicy wzrosła w stosunku do roku ubiegłego                    

o 1 253 osoby. 

 

W ostatnich latach Wola zmieniła swoje oblicze. Likwidowane są zaniedbania 

architektoniczne, w miejsce starych fabryk powstają centra biznesu, handlu i usług, 

zaś przedwojenne kamienice są poddawane kapitalnym remontom lub w ich 

miejscach powstają nowoczesne budynki mieszkalne i osiedla deweloperskie. 

Zmiany te mają znaczenie dla struktury społecznej Dzielnicy Wola. 

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola (pobyt stały i czasowy) 

 

Źródło: dane Urzędu m.st. Warszawy (BAiSO). 

 

Wola zajmuje czwarte miejsce pod względem gęstości zaludnienia wśród 

warszawskich dzielnic (ok. 7,2 tys. os/km2).  

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć 

  

2015r. 

 

2016r. 

 

2017r. 

 

2018r. 

 

Podział wiekowy 

 

 

 

liczba 

kobiet  

 

liczba 

mężczyzn 

 

liczba 

kobiet 

 

liczba 

mężczyzn 

 

liczba 

kobiet 

 

liczba 

mężczyzn 

 

liczba 

kobiet 

 

liczba 

mężczyzn 

133 474 

132754 

132253 
132517 

133770 

131 000 

131 500 

132 000 

132 500 

133 000 

133 500 

134 000 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Dzieci (0-18 lat) 

 

9 898 10 421 10 176 10 755 10 566 11 165 10 932 11 616 

Osoby w wieku 

produkcyjnym                     

(pow. 18 lat) 

 

 

39 854 

 

39 493 

 

39 244 

 

38 969 

 

38 840 

 

38 821 

 

38 865 

 

39 213 

Osoby w wieku 

poprodukcyjnym                      

(K pow. 60 r.ż., M 

pow. 65 r.ż.) 

23 906 9 182 23 983 9 126 23 985 9 140 23 919 9 225 

Źródło: dane Urzędu m.st. Warszawy (BAiSO). 

 

Struktura wieku i płci mieszkańców Dzielnicy Wola oraz ich liczebność nie ulega na 

przestrzeni ostatnich lat zasadniczym radykalnym zmianom. 

 

Mapa 1. Podział terytorialny Dzielnicy Wola – placówki leczenia i wsparcia 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. Mapa: https://zdm.waw.pl/miejski-system-informacji/obszary-

msi/dzielnica-wola/. 

 

Oddział Dzienny Leczenia 

Zaburzeń Nerwicowych 

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w tym Klub 

weekendowy „Fajrant” oraz Punkt Konsultacyjno-Doradczy 
 

 

Klub samopomocy „Pod Daszkiem” 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
 

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście 
 

Ośrodek Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych PARTNERZY 
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Powyższa mapa nr 1 prezentuje podział terytorialny Dzielnicy Wola z wykazem 

placówek leczenia i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolor zielony to 

tereny leśne. Kolor czerwony obejmuje cmentarze położone na Powązkach. Kolor 

szary to głównie torowiska z dużą ilością obszarów niezagospodarowanych. Kolor 

granatowy obejmują tereny zamieszkałe.  
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2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE NA 

RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu dokonano charakterystyki zasobów 

instytucjonalnych systemu pomocy i wsparcia społecznego osób z zaburzeniami 

psychicznymi na terenie Dzielnicy Wola. Charakterystyka aktualnego stanu pomocy i 

oparcia społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy następujące formy: 

 specjalistyczne wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego tj. opieka lekarza 

psychiatry, porady psychologiczne, psychoterapia świadczona w placówkach 

medycznych bądź w środowisku pacjenta; 

 świadczenia pomocy społecznej udzielane osobom z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną (w tym specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi czy w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy); 

 warsztaty terapii zajęciowej; 

 aktywizacji zawodowej. 

Opisane poniżej działania podejmowane w ramach zasobów instytucjonalnych i 

pozainstytucjonalnych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oparte będą na 

podziale istniejących w Warszawie jak również na terenie Dzielnicy Wola zasobach z 

uwzględnieniem medycznych i niemedycznych form wsparcia. 

    

 

 

 

1. Aktywizacja Zawodowa 

a) Urząd Pracy3 przy ul. Ciołka 10, Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych przy                          

ul. Młynarskiej 37a 

 

                                                           
3
 http://warszawa.praca.gov.pl/. 

na terenie m. st. Warszawy 

NIEMEDYCZNE FORMY WSPARCIA  
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Urząd Pracy m.st. Warszawy na bieżąco prowadzi działania informacyjne kierowane 

do pracodawców oraz osób niepełnosprawnych. W przypadku pracodawców 

prezentowana jest oferta współpracy z Urzędem, informowanie o usługach i 

instrumentach rynku pracy oraz warunkach i korzyściach wynikających z zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. Urząd Pracy m.st. Warszawy na bieżąco prowadzi 

działania informacyjne kierowane do pracodawców oraz osób niepełnosprawnych. W 

przypadku pracodawców prezentowana jest oferta współpracy z Urzędem, 

informowanie o usługach i instrumentach rynku pracy oraz warunkach i korzyściach 

wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań z 

pracodawcami i przedsiębiorcami prezentowane są możliwości skorzystania z 

refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, jakie daje pracodawcom ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Udzielane są także informacje dotyczące możliwości skorzystania z innych 

instrumentów rynku pracy wspierających zatrudnianie osób bezrobotnych, 

finansowanych np. z Fundusz Pracy. 

 

Informacje przekazywane są w czasie spotkań z pracodawcami w 

międzynarodowych izbach handlowo-przemysłowych, organizacjach i zrzeszeniach 

pracodawców oraz w czasie corocznych Targów Pracy organizowanych przez Urząd. 

Szczegółowe informacje udzielane są pracodawcom przede wszystkim w czasie 

spotkań indywidualnych, które realizowane są w ramach bieżących działań Urzędu.  

  

 Z uwagi na zagrożenie bezrobociem absolwentów szkół specjalnych, dla uczniów 

tych szkół prowadzone są działania informacyjne i warsztaty na temat usług Urzędu, 

instrumentów rynku pracy oraz sposobów aktywnego poszukiwania pracy. 

Zagadnienia związane z usługami i instrumentami rynku pracy prezentowane są w 

trakcie specjalnie przygotowanych spotkań dla uczestników warsztatów terapii 

zajęciowej (WTZ), jeśli  kierownicy WTZ wykazali zainteresowanie tą formą 

podnoszenia wiedzy i świadomości uczestników warsztatów. 

  

Utrzymywana jest stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w 

obszarze aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na bieżąco 
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wymieniane są informacje dotyczące możliwości skorzystania z pomocy przez osoby 

niepełnosprawne oraz podejmowane są działania polegające na łączeniu form 

wsparcia udzielanych przez NGO z  usługami i instrumentami rynku pracy 

znajdującymi się w ofercie Urzędu.  

  

Dodatkowo pracownicy Urzędu biorą udział w specjalnych szkoleniach z obsługi 

osób z zaburzeniami psychicznymi.   

Wśród wszystkich zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, podobnie jak w latach 

ubiegłych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze schorzeniem narządu ruchu 

(26,4%) i chorobami psychicznymi (18,2 %). Najmniej licznie reprezentowane były 

osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (0,8%) i  układu pokarmowego 

(1,7%).  

 

Tabela nr 2. Liczba osób niepełnosprawnych według rodzajów schorzeń z podziałem na bezrobotnych 

i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Rodzaj schorzenia 

Osoby bezrobotne 
niepełnosprawne 

bezrobotne 

Osoby poszukujące 
pracy 

niepełnosprawne 
poszukujące pracy 

Osoby 
niepełnosprawne 

ogółem 

liczba % liczba % liczba % 

Niepełnosprawność 
intelektualna  
 
 
 

27 
2,0 

9 
2,6 36 2,1 

Zaburzenia 
psychiczne 

213 
15,4 

102 
29,4 315 18,2 

Słuch, mowa 77 5,6 15 4,3 92 5,3 

Całościowe 
zaburzenia rozwojowe 

11 
0,8 

2 
0,6 13 0,8 

Wzrok 84 6,1 27 7,8 111 6,4 

Narząd ruchu 405 29,3 51 14,7 456 26,4 

Epilepsja 57 4,1 16 4,6 73 4,2 

Układ oddechowy  
i krążenia 

110 
8,0 

18 
5,2 128 7,4 

Układ pokarmowy 30 2,2 0 0,0 30 1,7 

Układ moczowo- 
płciowy 

46 
3,3 

11 
3,2 57 3,3 

Neurologiczne 118 8,5 40 11,5 158 9,1 

Inne 162 11,7 38 11,0 200 11,6 
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Nieustalone 43 3,1 18 5,2 61 3,5 

Razem 1383 100 347 100 1730 100 

Źródło: UP. 

2. Organizacje pozarządowe 

a) Warszawski Dom „pod Fontanną”4 przy ul. Nowolipki 6A 

Warszawski Dom „pod Fontanną” (WDpF) to dzienna placówka członkowska                        

o charakterze samopomocowym. Prowadzona jest wspólnie przez członków – 

dorosłych mieszkańców Warszawy doświadczających problemów zdrowia 

psychicznego – obecnie 413 osób. Miesięcznie w jej działaniach bierze udział 

średnio 90 członków. Od 2008 roku Urząd Dzielnicy Wola na podstawie 

porozumienia o współpracy z WDpF prowadzi program Zatrudnienia Przejściowego 

dla członków Domu.  

 

b) Fundacja eFkropka5 przy ul. Grzybowskiej 34 

Główną misją Fundacji eFkropka jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia 

psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów 

związanych z chorobami psychicznymi. Fundacja współpracuje z kilkunastoma 

Edukatorami Fundacji eFkropka, część z nich jest Asystentami Zdrowienia w 

Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu "Warszawski 

Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie". Od końca 2017 roku, wolontariusze 

prowadzą Grupę Integracyjną dla osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych 

przy ul. Smoczej na Woli. Grupa liczy kilkanaście osób, a 4 z nich są mieszkańcami 

Woli.  

 

3. Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5 

Nadrzędnym celem placówki jest kompleksowa obsługa osób niepełnosprawnych. 

SCON realizuje następujące zadania: 

 wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, 

 udzielanie dofinansowania ze środków PFRON, 

 infolinia programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, 

                                                           
4
 http://www.wdpf.org.pl/kim-jestesmy. 

5
 https://ef.org.pl/. 
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 wydawanie kart parkingowych dla instytucji oraz zainteresowanych osób 

niepełnosprawnych6. 

Tabela 3. Liczba osób orzekanych na terenie Dzielnicy Wola w latach 2015 – 2018 

   

2015r. 

 

2016r. 

 

2017r. 

 

2018r. 

Warszawa po 16 r.ż. przed 16 r.ż. po 16 r.ż. przed 16 r.ż. po 16r.ż przed 16 r.ż. po 16 r.ż. przed 16 r.ż. 

01-U 138 53 110 40 105 31 120 29 

02-P 1985 78 1542 82 1477 65 1614 66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SCON. 

 

Zgodnie z raportem7 dotyczącym badania skali i struktury zjawiska 

niepełnosprawności w m.st. Warszawa realizowanego w 2018 roku przez PBS                    

Sp. z o.o. na grupie sześciu tysięcy gospodarstw domowych, można przyjąć, że 

osoby z niepełnosprawnością stanowią 11,9% ogółu mieszkańców Warszawy. 

Spośród nich 4% stanowią osoby ze schorzeniami psychicznymi, a 1% to osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną.  

 

 

 

 

1. System oparcia społecznego i specjalistycznego usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przy ul. Bema 91, skierowana 

jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej 

przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia8. 

 

Co roku z organizowanego przez OPS systemu oparcia społecznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi korzysta co najmniej 350 mieszkańców dzielnicy, 

                                                           
6
 http://www.wcpr.pl/stoleczne-centrum-osob-niepelnosprawnych/. 

7
 https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc/raport-dot-skali-i-struktury-zjawiska-

niepe-nosprawno-ci. 
8
 http://ops-wola.waw.pl/opswola/jak-pomagamy. 

na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

MEDYCZNE FORMY WSPARCIA  
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głównie z zaburzeniami psychotycznymi, otępiennymi, cechujących się bardzo niskim 

poziomem funkcjonowania społecznego9. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotny instrument wspierania osób                                  

z zaburzeniami psychicznymi w wielu sferach życia. Świadczone są osobom z 

zaburzeniami psychicznymi, mieszkańcom Dzielnicy Wola głównie z rozpoznaniem 

psychoz (z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych, organicznych zaburzeń 

psychicznych) w ich miejscu zamieszkania, a także osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną pozbawionych wsparcia rodzinnego. 

 

Tabela 4. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w latach 2015 – 2018 

  

2015r. 

 

2016r. 

 

2017r. 

 

2018r. 

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

60 

 

55 

 

42 

 

45 

- w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi 43 37 26 34 

- w tym osoby niepełnosprawnością intelektualną 17 18 16 11 

Łączna zrealizowana liczba godzin wsparcia w roku bd 9 418 7 452,5 8 388 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  ze sprawozdań OPS Dzielnicy Wola m.st. 

Warszawy. 

 

Osią systemu są dwa ośrodki wsparcia, funkcjonujące w ramach działającego w 

strukturze OPS działu Oparcia Społecznego w lokalu przy ul. Żytniej 75/77: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy (typu A) – dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (ŚDS) – realizacja zadania zleconego, finansowanego ze 

środków budżetu państwa. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony 

jest głównie dla osób z rozpoznaniem schizofrenii.  

 

 

 

                                                           
9
 http://ops-wola.waw.pl/opswola/.  

http://ops-wola.waw.pl/opswola/
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Tabela 7. Osoby uczestniczące w działaniach ŚDS 

 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 

Osoby uczestniczące                       

w działaniach ŚDS  

 

48 

 

51 

 

46 

 

46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań OPS. 

 Klub „Pod Daszkiem” to ośrodek wsparcia o charakterze klubu samopomocy. 

Przeznaczony jest przede wszystkim dla mieszkańców Dzielnicy Woli, którzy 

na skutek długotrwałej choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy i 

wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności do pełnienia ról w 

środowisku rodzinnym i społecznym. Cel Klubu realizowany jest poprzez 

działania o charakterze: samopomocowym (tworzenie grup samopomocowych  

i wsparcia dostosowanych do potrzeb uczestników) oraz terapeutycznym i 

socjalnym.  

 

Tabela 5. Liczba osób korzystających z Klubu Samopomocy „Pod Daszkiem” 

  

2015r. 

 

2016r. 

 

2017r. 

 

2018r. 

Liczba osób korzystających  z Klubu 130 113 100 104 

Średnia liczba uczestników dziennie bd 16 16 16 

Średnia liczba uczestników miesięcznie  51 bd bd 46 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań OPS. 

 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie trenowania i rozwijania 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia dla osób po 60 tym roku 

życia z zaburzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego tj. zespoły 

otępienne, psychozy starcze; 

 Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „PARTNERZY” przy Al. Prymasa 

Tysiąclecia 145/149 adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, 

szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami 

rozwoju. Oferuje kompleksowe wsparcie dla blisko 100 osób w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej; 
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 Ośrodek Wsparcia – Świetlica Opiekuńcza dla osób z Chorobą Alzheimera; 

 inne świadczenia pomocy społecznej tj. poradnictwo, praca socjalna pomoc 

rzeczowa i pieniężna dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie 

rodziców z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w 

realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec dzieci, realizacja projektu 

współfinansowanego przez UE „Samodzielny w domu/samodzielny w 

środowisku”10 – mieszkanie wspierające dla 3 kobiet z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

 

System opieki zdrowotnej psychiatrycznej dla osób doświadczających 

kryzysów psychicznych: 

1. Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego11 (WCZP) przy                                           

ul. Kasprzaka 17 jest ośrodkiem oferującym kompleksową pomoc 

psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń 

finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1 X 2018r. Wolskie 

Centrum Zdrowia Psychicznego uczestniczy w programie pilotażowym12 w 

Centrach Zdrowia Psychicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 27 kwietnia 2018r. Program pilotażowy będzie realizowany do połowy 

2021r. 

2. Instytut Matki i Dziecka13 przy ul. Kasprzaka 17A.  W ramach 

proponowanych usług, Instytut oferuje korzystanie z Poradni Zdrowia 

Psychicznego. 

3. Centrum Zdrowia i Psychoterapii14 przy ul. Ogrodowej 8, oferuje 

profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 

formie konsultacji, porad, psychoterapii indywidualnej, grupowej, małżeńskiej i 

rodzinnej, a także w formie treningów psychologicznych i psychoedukacyjnych 

oraz zajęć tematycznych w ramach NFZ. 

                                                           
10

 Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług dla 84 osób niesamodzielnych, mieszkańców 
m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu wysokiej jakości usług opiekuńczych 
(dla 70 osób) oraz usług w formie mieszkań wspomaganych (5 mieszkań dla 14 osób). 
11

 https://www.wolski.med.pl/pl61/teksty173/Poradniazdrowiapsychicznego. 
12

 https://www.medexpress.pl/rozporzadzenie-mz-ws-pilotazowego-programu-w-centrach-zdrowia-
psychicznego/74531. 
13

 http://www.imid.med.pl/pl/. 
14

 https://www.centrum-psych.pl/kontakt/. 

https://www.centrum-psych.pl/oferta/psycholog-dzieciecy/
https://www.centrum-psych.pl/oferta/psycholog-dzieciecy/
https://www.centrum-psych.pl/oferta/terapia-par-rodzinna-i-malzenska-warszawa/
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4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa                         

Wola – Śródmieście udziela świadczeń opieki zdrowotnej od 1992 roku. 

Zakład obejmuje podstawową opieką zdrowotną blisko 90 000 pacjentów. W 

ramach proponowanych usług Zakład oferuje również świadczenia opieki 

zdrowotnej z zakresu Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dla dzieci, 

oddziałów dziennych Psychiatryczno-geriatrycznego, leczenia zaburzeń 

nerwicowych oraz w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia. 

 

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego 

Wsparcie dla dorosłych 

 

Kompleksowość opieki nad zdrowiem psychicznym w Wolskim Centrum Zdrowia 

Psychicznego zapewniają15: 

 Kliniczny Oddział Psychiatryczny  (Oddział całodobowy) 

Rocznie z usług Oddziału i Izby Przyjęć Psychiatrycznej korzysta: 

 

 

Jeżeli chodzi o podział ze względu na płeć chorego: 

  Kliniczny Oddział Psychiatryczny:                      Izba Przyjęć Psychiatryczna: 

                                                           
15

 https://www.wolski.med.pl/pl57/teksty169/WolskieCentrumZdrowiaPsychicznego. 

623 

1 553 
KOP 

IPP 

https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5157%5d_2019.01.29__-_kliniczny_oddzial_psychiatryczny_+_izba_przyjec_-__final.pdf
https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5157%5d_2019.01.29__-_kliniczny_oddzial_psychiatryczny_+_izba_przyjec_-__final.pdf
https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5157%5d_2019.01.29__-_kliniczny_oddzial_psychiatryczny_+_izba_przyjec_-__final.pdf
https://www.wolski.med.pl/pl57/teksty169/WolskieCentrumZdrowiaPsychicznego
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Rocznie  usług z Oddziału i Izby korzysta 347 mieszkańców Dzielnicy Wola.                     

Z informacji uzyskanych przez WCZP wynika, że w Centrum nie ma kolejek na 

przyjęcie. 32 % pacjentów zgłaszających się na Izbę Przyjęć jest przejmowanych na 

Oddział. Średni okres sprawowania opieki nad pacjentem to 18 dni. 

 Oddział Psychiatryczny Dzienny: 

 Część A. Oddziału psychiatrycznego dziennego - dla osób z doświadczeniem 

psychozy: 

 

Rocznie z usług Oddziału korzysta 96 osób. Jeżeli chodzi o podział ze względu na 

płeć chorego: 

 

Rocznie na Oddziale przebywa 50 mieszkańców Dzielnicy Wola. Średni okres 

pobytu pacjenta to 3 miesiące. Wiek pacjentów waha się w przedziale między 20 a 

68 rokiem życia.  

 

 Część B. Oddziału psychiatrycznego dziennego - leczenie zaburzeń 

nerwicowych i zaburzeń osobowości: 

 

Rocznie z usług Oddziału korzysta 144 osób. Jeżeli chodzi o podział ze względu na 

płeć chorego: 

361 

262 

Mężczyzna 

Kobieta 

878 

706 

Mężczyzna 

Kobieta 

55 

41 

Kobieta  

Mężczyzna 

https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5158%5d_2019.01.29_-_oddzial_psychiatryczny_dzienny_-_final.pdf
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Średnia liczba mieszkańców Dzielnicy Wola korzystających z tej części oddziału to 

19 osób, pozostałe osoby to mieszkańcy m.st. Warszawy i okolic. Średni czas pobytu 

pacjenta to 3 miesiące. Najczęściej występujące problemy zdrowotne to: zaburzenia 

depresyjne, nerwicowe, zaburzenia osobowości,  zaburzenia lękowe, fobie 

społeczne.  Wiek pacjentów to przedział między 19 a 55 rokiem życia.  

 

 Zespół Leczenia Środowiskowego  

Rocznie z usług Zespołu Leczenia Środowiskowego korzysta 140 osób. W skali roku 

objętych zostaje przez ZLŚ 40 nowych osób. Ze wsparcia ZLŚ korzystają 4 osoby 

spoza Dzielnicy Wola. Średni okres sprawowania opieki nad pacjentem jest 

długoterminowy. Jeśli chodzi o liczbę osób oczekujących w kolejce na przyjęcie, 

WCZP podało, że na dzień dzisiejszy nie ma kolejek.  

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Rocznie z usług Poradni korzysta 1341 osób. Jeżeli chodzi o podział ze względu na 

płeć chorego: 

 

Mieszkańców Dzielnicy Wola korzystających z usług Poradni jest 547 osób. Pacjenci 

pierwszorazowi deklarujący zamieszkanie w Dzielnicy Wola korzystają z działania 

Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego (PZK). Średni czas oczekiwania na wizytę 

pierwszorazową psychiatryczną w PZP dla mieszkańców Dzielnicy to ok. miesiąc.  

96 

48 

Kobieta  

Mężczyzna 

861 

480 

Mężczyzna 

Kobieta 

https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5160%5d_2019.01.29_-_zespol_leczenia_srodowiskowego_-_final.pdf
https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5160%5d_2019.01.29_-_zespol_leczenia_srodowiskowego_-_final.pdf
https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/oddzialy/ht%5b5159%5d_2019.01.29_-_poradnia_zdrowia_psychicznego_-_final.pdf
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 Klub weekendowy Fajrant 

Z usług Klubu korzysta 74 osób. Jeżeli chodzi o podział ze względu na płeć chorego: 

 

 

Średnio w spotkaniu Klubu bierze udział ok. 20 osób. Ponadto stałych osób jest ok. 

12 osób.  

 

Według WCZP, rozbudowanym systemem wsparcia środowiskowego powinno 

zostać objętych 250 – 350 osób w skali roku.  

  

 Szpital Wolski: Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 

Rocznie z usług Poradni korzysta 270 osób. Jeżeli chodzi o podział ze względu na 

płeć chorego  2/3 osób stanowią mężczyźni, natomiast 1/3 kobiety. Mieszkańców 

Dzielnicy Wola korzystających z Poradni jest 97 osób. Średni okres sprawowania 

opieki nad pacjentem to 2 lata. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                              

Warszawa Wola – Śródmieście 

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa                    

Wola – Śródmieście wchodzi 5 placówek udzielających świadczenia opieki 

zdrowotnej w zakresie leczenia psychiatrycznego, które rozmieszczone są na terenie 

Dzielnicy Wola m.st Warszawy: 

 

Poradnie dla dorosłych  

40 

34 

Kobieta 

Męźczyzna 
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 Poradnia Zdrowia Psychicznego16 przy ul. Płockiej 49. 

Rocznie z usług Poradni korzysta średnio 2710 osób. Jeżeli chodzi o podział ze 

względu na płeć chorego: 

 

Pacjentów z Dzielnicy Wola korzystających z Poradni jest średnio 1646 osób w skali 

roku. W 2018 roku Poradnia zarejestrowała 824 nowych pacjentów. Średni czas 

oczekiwania na poradę lekarską to 3 miesiące. Personel Poradni to lekarze 

psychiatrzy (96 godz. tygodniowo), psycholog i psychoterapeuci (133 godz. 

tygodniowo). 

 

W ramach Poradni oferowane są usługi w zakresie: diagnozy psychiatrycznej  

i psychologicznej; psychoterapii indywidualnej; psychoterapii grupowej – grupy 

otwarte dla osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, z zaburzeniami 

osobowości i dla seniorów. Świadczenia udzielane są w Poradni i miejscu 

zamieszkania pacjenta (tylko porady lekarskie)17. 

 

 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia18                                                              

przy ul. Leszno 17 

Rocznie z usług Poradni korzysta 737 osób. Jeżeli chodzi o podział ze względu na 

płeć chorego: 

                                                           
16

 http://plocka.zozwola.pl/uslugi/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-doroslych/. 
17

 http://plocka.zozwola.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego/. 
18

 http://leszno.zozwola.pl/uslugi/poradnia-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-i-wspoluzaleznienia-dla-
doroslych/. 

1885 

825 

Kobiety 

Mężczyźni 
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291 pacjentów korzystających z poradni jest mieszkańcami dzielnicy Wola.                                   

W 2018 roku Poradnia zarejestrowała 421 nowych pacjentów. Średni czas 

oczekiwania na poradę to 7 dni. Pacjent średnio w roku korzysta z 5 porad. Średni 

okres sprawowania opieki nad pacjentem wynosi 2 lata. W Poradni udzielają 

świadczeń - lekarz psychiatra (19 godz. tygodniowo), psycholog i certyfikowani 

psychoterapeuci (260 godz. tygodniowo). 

 

Podstawowy program pracy Poradni oparty jest na nowoczesnych standardach 

psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, osób z 

syndromem DDA oraz osób stosujących przemoc. W Poradni realizowany jest też 

ponadpodstawowy program psychoterapii skierowany do osób uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz do osób współuzależnionych, 

finansowany ze środków m. st. Warszawy19. 

 

 Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny20 przy ul. Leszno 17 

Zakres świadczeń: 5 godzinny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację 

osób powyżej 60 roku życia z zaburzeniami nastroju i lękowymi. Rocznie leczy się w 

Oddziale 40-45 pacjentów. W 2018r. 13 pacjentów Oddziału było mieszkańcami 

Dzielnicy Wola. Jeżeli chodzi o podział ze względu na płeć chorego: 

                                                           
19

 http://leszno.zozwola.pl/poradnia-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-i-wspoluzaleznienia/. 
20

 http://leszno.zozwola.pl/oddzialy-dzienne/. 

312 

425 Kobiety 

Mężczyźni 
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Czas oczekiwania na przyjęcie wynosi zwykle od 1 do 4 tygodni. Terapia trwa 

zazwyczaj w Oddziale 12 tygodni. Personel Oddziału to 2 lekarzy psychiatrów                         

(27 godz. tygodniowo), 2 psychoterapeutów, w tym psycholog kliniczny (38,5 godz. 

tygodniowo), terapeuta zajęciowy (19 godz. tygodniowo) i pielęgniarka. 

 

 

 

 Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych21 przy ul. Leszno 17 

Zakres świadczeń: 5 godzinny pobyt obejmujący diagnostykę i leczenie osób 

dorosłych z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Rocznie leczy się w 

Oddziale około 60 pacjentów. Jeżeli chodzi o podział ze względu na płeć chorego: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Czas oczekiwania na przyjęcie wynosi zwykle od 3 do 8 tygodni. Średni czas terapii 

pacjenta w Oddziale to 12 tygodni. Pacjentami Oddziału są osoby w wieku od 19 do 

52 lat. Personel Oddziału to 2 lekarzy psychiatrów (17 godz. tygodniowo),                                           

3 psychoterapeutów, w tym psycholog kliniczny (65 godz. tygodniowo) i pielęgniarka. 
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 http://leszno.zozwola.pl/uslugi/oddzial-dzienny-leczenia-zaburzen-nerwicowych/. 
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2. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone 

przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej:  

 Warsztat przy ul. Deotymy 4122  

W zajęciach placówki uczestniczy 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, a ok. 10 osób oczekuje na 

przyjęcie do Warsztatu (możliwe w przypadku zwolnienia się miejsca). 

 Warsztat przy ul. Karolkowej 7123  

W zajęciach placówki uczestniczy 45 dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (32 os.), a ok. 12 osób 

oczekuje na przyjęcie do Warsztatu (możliwe w przypadku zwolnienia się miejsca). 

 

Oprócz zajęć w pracowniach terapii zajęciowej, uczestnicy placówek biorą udział w 

inicjatywach mających na celu aktywizację zawodową oraz podniesienie poziomu 

integracji środowiska osób niepełnosprawnych z mieszkańcami np.: 

 praktyki i szkolenia zawodowe realizowane we współpracy m.in. z Centrum 

Dzwoni (stworzyły możliwość podjęcia pracy i jej utrzymania), próbki pracy  

(ogrodnicze, porządkowe); 

 współpraca z  seniorami mieszkających na terenie Dzielnicy Wola oraz 

wolontariat 60+ w jednej z placówek; 

 współpraca z  ze szkołami i przedszkolami na terenie Dzielnicy Wola 

(organizacja warsztatów ceramicznych i ogrodniczych); 

 targi pracy. 

Placówki świadczą stałe wsparcie dla 80 osób z niepełnosprawnościami (w tym                        

ok. 70 % uczestników to osoby ze znaczną niepełnosprawnością i schorzeniami 

sprzężonymi). 

 

3. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną                              

i z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o model zatrudnienia 

wspomaganego 

                                                           
22

 http://www.ksnaw.pl/article,75,.html. 
23

 https://www.ksnaw.pl/article,77,.html. 
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 Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”24 prowadzony przez 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi25 przy Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 

Ośrodek wsparcia prowadzi działania mające na celu rozszerzenie zakresu 

samodzielności życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z 

niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, 

doświadczeniem choroby psychicznej, sprzężoną niepełnosprawnością).  

Prowadzone działania to: treningi, warsztaty, zajęcia artystyczne, komputerowe, 

integracyjne, samopomocowe,  psychologiczne, zawodowe. W ramach struktur tej 

placówki funkcjonuje odrębny Zespół Zawodowy składający się głównie z doradców 

zawodowych i trenerów pracy. Z pomocy Ośrodka korzysta 81 osób. Na miejsce w 

Ośrodku oczekuje ok. 20 osób.  

4. Domy Pomocy Społecznej 

Domy Pomocy Społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które 

zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, 

edukacyjnych, społecznych i religijnych. W Dzielnicy Wola funkcjonują 2 Domy 

Pomocy Społecznej: 

 Dom Pomocy Społecznej „Syrena”26 przy ul. Syreny 26 

Dom dysponuje 145 miejscami, obecnie w placówce przebywa 142 mieszkańców, w 

tym 45 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na przyjęcie do placówki oczekują 2 

osoby.  

 „Budowlani”  Dom Pomocy Społecznej27 przy ul. Elekcyjna 6 

W domu przebywa 83 mieszkańców, w tym 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Na przyjęcie do placówki oczekuje 6 osób.  

 

5. Pomoc dla osób bezdomnych 

Problem bezdomności wśród osób z zaburzeniami psychicznymi zasługuje na 

oddzielną uwagę ze względu na brak jego rzetelnej diagnozy w Polsce, a przede 

wszystkim z uwagi na stopień skomplikowania sytuacji życiowej osób dotkniętych 

                                                           
24

 http://partnerzy.otwartedrzwi.pl/. 
25

 https://otwartedrzwi.pl/. 
26

 http://www.dpssyrena.pl/. 
27

 http://www.dpsbudowlani.pl/pl/. 
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zjawiskiem podwójnego wykluczenia28. Fragmentaryczne wyniki badań wskazują np. 

że w 2012 roku gminy „zdiagnozowały” w sumie 37.645 osób bezdomnych 

(przebywających w noclegowniach, przy czym w województwie mazowieckim było ich 

najwięcej). W liczbie zarejestrowanych osób bezdomnych przoduje województwo 

śląskie(3,8 tys.), mazowieckie (3,1 tys.) i dolnośląskie (2,9 tys.). Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej opublikowało wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób 

bezdomnych (21/22 styczeń 2015r.), z których wynika, że w Polsce jest 36.161 osób 

bezdomnych. Zdaniem autorów opracowania liczba ta jest mocno niedoszacowana                 

(i można ją określić w przybliżeniu na ok. 100 tysięcy)29. Jednocześnie jak wskazuje 

to samo badanie u ok. 31,7% osób bezdomnych stwierdzono stopień 

niepełnosprawności. Wzrastającą skalę zjawiska niepełnosprawności potwierdzają 

schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – coraz częściej identyfikując wśród 

swoich beneficjentów osoby  doświadczające choroby psychicznej i 

niepełnosprawności intelektualnej (głównie lekkiego stopnia). Największą liczę osób 

dotkniętych bezdomnością w dużych miastach odnotowano w Warszawie30. Badania 

wśród osób korzystających z warszawskich placówek dla bezdomnych wykazały, że 

liczba mężczyzn, którzy posiadali diagnozę zaburzeń psychicznych (formalną lub 

podejrzewaną)oraz uzależnienie od substancji (stwierdzone lub podejrzewane)                       

–  wyniosła 1246 osób31. 

 

Zapewnienie schronienia jest świadczeniem pomocy społecznej, w związku z tym 

miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi odbywają się w oparciu o decyzję 

administracyjną wydaną przez OPS Wola. Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonują 4 

placówki skierowane do osób bezdomnych dotowane przez m.st. Warszawa:   

                                                           
28

 Dok. Standard mieszkań wspomaganych adresowanych do osób  z zaburzeniami psychicznymi, w 

szczególności  osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie. 

 
29

 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz 
wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015).  
30

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej   Warszawa, 
lipiec 2013 r. Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych   w województwach w roku 
2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013) i  badania 
socjodemograficznego.  
31

 Wygnańska J., Podwójna diagnoza wśród ludzi chronicznie bezdomnych korzystających z 
warszawskich placówek dla bezdomnych, Warszawa 2016, str. 6. 
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 Schronisko „Przystań” Caritas Archidiecezji Warszawskiej32 przy                                   

ul. Wolskiej 172 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn oferuje 44 miejsc. Schronisko 

specjalistyczne oferuje 56 miejsc dla bezdomnych mężczyzn po leczeniu szpitalnym 

wymagających okresowej rekonwalescencji.  

 Ośrodek „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej33 przy ul. Żytnia 1A  

Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi w ramach Ośrodka „Tylko” schronisko 

dla bezdomnych, które oferuje 130 miejsc, mieszkania treningowe dla 20 osób, 

jadłodajnię oraz łaźnię, która obsługuje ok. 40 osób dziennie.  

 Schronisko dla kobiet EMAUS Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia34 przy                          

ul. Stawki 27 w Warszawie 

Schronisko dla bezdomnych kobiet posiada 40 miejsc z czego: 25 miejsc z usługami 

opiekuńczymi (dla chorych, wymagających pomocy i opieki kobiet); 15 miejsc bez 

usług opiekuńczych (dla zdrowych). 

 Schronisko specjalistyczne BETLEJEM Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia       

przy ul. Gniewkowskiej 50 w Warszawie 

Schronisko z usługami opiekuńczymi (dla osób bezdomnych chorych) posiada 70 

miejsc z czego 14 miejsc przeznaczonych jest dla kobiet, natomiast 56 dla mężczyzn.   

 

6. Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" przy ul. Wolska 172 

Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” jest polską organizacją pozarządową. Działalność 

Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie Przychodni dla 

Bezdomnych35. Średnia częstotliwość wizyt w 2018r. to 9569. W 2018r. z pomocy 

psychiatrycznej skorzystało 129 osób.   

 

7. Stowarzyszenie Od-Do36 przy ul. Siedmiogrodzka 5 

Stowarzyszenie od 18 lat zajmuje się pomocą edukacyjną i psychoterapeutyczną dla 

młodych dorosłych (18-26 lat) osób  pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych głównie z 

rodzin z problemem alkoholowym.  

                                                           
32

 https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-bezdomnych/schronisko-przystan/. 
33

 https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-bezdomnych/osrodek-tylko-z-darow-milosierdzia/. 
34

 https://chlebzycia.org/. 
35

 http://www.lekarzenadziei.waw.pl/. 
36

 http://www.od-do.org/. 
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  PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

 

8. Policja 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Wola-Bemowo mieści się przy ul. Żytnia 36. 

Na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znajduje się 29 rewirów w których pracuje 

23 dzielnicowych (częściowo w ramach zastępstw). 

 

9. Straż Miejska 

IV terenowy oddział Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10. 

 

10. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana 3. 

 

 

 

INSTYTUCJE KULTURY 

 

11. Wolskie Centrum Kultury37 

Wolskie Centrum Kultury swoje działania kieruje głównie do mieszkańców Woli, 

których integruje wokół działań kulturalnych. Miejsca aktywności lokalnej animują 

lokalną społeczność oraz wspierają w realizacji własnych przedsięwzięć kulturalno-

artystycznych. Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonują następujące siedziby domu 

kultur: Wolskie Centrum Kultury przy ul. Obozowa 85; Wolskie Centrum Kultury przy                                

ul. Działdowska 6; Klub Sąsiedzki przy ul. Młynarska 35A oraz Otwarta Kolonia przy                                                                       

ul. Górczewska 15. 

 

12.  Biblioteka Publiczna przy al. „Solidarności” 90 

Misją Biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej 

działalności z zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i 

przechowywania materiałów bibliotecznych. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola 

współpracuje i organizuje zajęcia dla podopiecznych z Fundacji SYNAPSIS – 

                                                           
37

 https://wck-wola.pl/. 
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spotkania mają na celu integrację osób ze spektrum autyzmu z czytelnikami 

Biblioteki oraz z Zespołem Szkół Specjalnych nr 85, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

a także z przedszkolami z oddziałami integracyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALIZA SWOT OBECNEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA 

OSÓB                                 Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

Analiza SWOT polega na ocenie silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń w 

tym przypadku systemu opieki zdrowotnej i oparcia społecznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Wola. Zastosowanie analizy SWOT 

pozwoliło na określenie potencjału obecnego systemu i na obranie najlepszej 

strategii działania w kontekście przyszłych zmian: 
 

 

MOCNE STRONY DZIELNICY: 

 

 

SŁABE STRONY DZIELNICY: 

 

Medyczne formy wsparcia 

Rozbudowane zaplecze w zakresie 

psychiatrii – działające Centra Zdrowia 

Psychicznego w Szpitalu Wolskim wraz 

z podwykonawcami (Instytut Matki i 

Dziecka, Centrum Zdrowia i 

Psychoterapii oraz Poradnia Zdrowia 

Psychicznego przy ul. Płockiej 49). 

Długi czas oczekiwania na 

psychoterapię znacząco ogranicza 

szanse powrotu do zdrowia osób po 

kryzysach psychicznych.  
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Wolskim pacjentom łatwiej jest ubiegać 

się o pomoc ponieważ jest ona 

dostarczana w bezpośredniej bliskości  

miejsca zamieszkania. Z perspektywy 

Dzielnicy ułatwia to nawiązanie 

szerokiej współpracy oraz pomaga przy 

zbieraniu informacji i konsultacji 

zagadnień merytorycznych związanych                 

z ochroną zdrowia psychicznego 

 

Program pilotażowy w Centrach Zdrowia 

Psychicznego, który potrwa do 2021r.  

Pilotaż jest nastawiony na opiekę 

środowiskową, koordynowaną blisko 

miejsca zamieszkania pacjentów. Wedle 

założeń do Centrów Zdrowia 

Psychicznego można przyjść bez 

zapowiedzi. Osoba zgłaszająca się do 

CZP w pierwszej kolejności trafia do 

Punktu zgłoszeniowo koordynacyjnego 

do profesjonalisty (psychologa, lekarza, 

pielęgniarki psychiatrycznej, terapeuty 

środowiskowego). Po dokonaniu oceny 

potrzeb ustala on wstępny plan pomocy 

i terminy jej udzielenia. W takim Punkcie 

pacjent dowiaduje się o możliwościach 

leczenia,       a także miejscach 

uzyskania świadczeń pomocy 

społecznej. W przypadkach pilnych plan 

pomocy opracowywany jest w ciągu 

maksimum 72 godzin od zgłoszenia się 

do Punktu Zgłoszeniowo-

Niepewność finansowa po skończonym 

programie pilotażowym w Centrach 

Zdrowia Psychicznego.  

Nieadekwatność programu leczenia 

środowiskowego w terapii nerwic i 

zaburzeń osobowości: w przypadku 

psychoterapii grupowej zaburzeń 

nerwicowych i zaburzeń osobowości, ze 

względu na często bardzo intymne 

traumatyczne doświadczenia członków 

grupy omawiane na sesjach, jest 

niewskazane, aby członkowie grupy 

znali się wcześniej z innych okoliczności 

i sytuacji (pracy, sąsiedztwa, szkoły) lub 

znali swoich bliskich lub przyjaciół, bo 

narusza to poczucie bezpieczeństwa i 

może prowadzić do złamania zasady 

poufności. W przypadku, gdy takie 

osoby miałyby trafić do tej samej grupy, 

leczenie jednej z nich należy odłożyć w 

czasie, aby uniknąć ich spotkania na 

psychoterapii – to praktycznie 
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Koordynacyjnego (PZK). Pilotaż 

uwzględnia w procesie terapeutycznym 

tzw. asystenta zdrowienia – czyli osobę 

która sama ma doświadczenie kryzysu 

psychicznego. Pomoc w ramach 

Pilotażu świadczona jest dla 

mieszkańców konkretnej Dzielnicy 

 

uniemożliwia taką psychoterapię w 

ramach programów środowiskowych 

(pilotaż), gdzie pacjenci często mają 

wspólnych znajomych 

Pozamedyczne formy wsparcia 

Doświadczenie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w działaniach związanych ze 

wspieraniem osób po kryzysach 

psychicznych – działający na terenie 

Dzielnicy Środowiskowy Dom 

Samopomocy oraz „Klub  pod 

Daszkiem” czynny: od poniedziałku do 

piątku  

 

 

 

 

Brak mieszkania chronionego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi i mieszkania 

dla osób z  niepełnosprawnością 

intelektualną.  Mieszkanie chronione jest 

formą pomocy społecznej 

przygotowującą pod opieką specjalistów 

osoby tam przebywające do 

prowadzenia samodzielnego życia lub 

wspomagającą te osoby                            

w codziennym funkcjonowaniu. Ta 

forma wsparcia powinna być 

wykorzystywana ze szczególnym 

uwzględnieniem osób po kryzysach 

psychicznych oraz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Dzielnica Wola jest dzielnicą ze 

stosunkowo dużym zasobem lokali 

komunalnych. Stworzenie takich 

mieszkań mogło by pozytywnie wpłynąć 

na szansę powrotu do zdrowia i 

usamodzielnienia się osób po kryzysach 

psychicznych oraz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 
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Doświadczenie Urzędu Dzielnicy Wola 

m.st. Warszawy w zakresie zatrudnienia 

przejściowego osób po kryzysach 

psychicznych. Od 2008 roku, Urząd 

Dzielnicy Wola na podstawie 

porozumienia o współpracy z 

Warszawskim Domem pod Fontanną 

prowadzi zatrudnienie przejściowe dla 

osób po kryzysach psychicznych. 

Zatrudnienia podejmowane jest na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, na 

okres 6-9 miesięcy i przewiduje 

możliwość zastępstw pracownika przez 

inną osobę. Dodatkowo w trakcie 

zatrudnienia jednego członka, jest już 

przygotowywany kolejny który może 

przejąć obowiązki po końcu umowy. 

Działanie to pozwala, aby osoby po 

kryzysach psychicznych korzystały z 

możliwości zdobywania doświadczeń 

zawodowych w zwykłych warunkach 

pracy. 

 

Brak specjalistycznego wsparcia w 

zakresie aktywizacji zawodowej innego 

niż systemowe wsparcie oferowane 

przez Urząd Pracy. Osoby po kryzysach 

psychicznych oraz osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną 

należą do grup w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy 

Rozbudowana infrastruktura związana z 

bezdomnością – na terenie dzielnicy 

znajduje się 1/3 miejsc w schroniskach 

dla osób bezdomnych 

zakontraktowanych przez m.st. 

Warszawa. Dodatkowo znajduje się tu 

jadłodajnia i magazyn socjalny. 

Unikatowym wsparciem służy także 

Duże nawarstwienie na terenie Dzielnicy 

Wola problemu bezdomności. Na 

terenie dzielnicy przebywa największa 

liczby osób bezdomnych w Warszawie. 

Na Woli umiejscowione jest 340 (wg. 

stanu na dzień 31.12.2018 r.)  miejsc             

w schroniskach dla osób  bezdomnych 

czyli 1/3 wszystkich miejsc 
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Przychodnia dla bezdomnych 

prowadzona przez Stowarzyszenie 

"Lekarze Nadziei". W ramach projektu 

„Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia  i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 

testowanie i wdrażanie” działają 

streetworkerzy, których bezpośrednim 

celem pracy jest podniesienie 

efektywności i skuteczności wsparcia 

osób bezdomnych nieobjętych 

działaniami systemu pomocy 

społecznej, zwiększenie dostępności 

informacji dla nich, a przez to 

skuteczności wsparcia, stopniowe 

włączenie tych osób do systemu 

pomocy społecznej i innych instytucji 

polityki społecznej 

 

zakontraktowanych przez m. st. 

Warszawa. Nawarstwienie problemów 

psychicznych w grupie osób 

bezdomnych jest bardzo wysokie, 

jednocześnie osoby z tej grupy mają 

trudność w dotarciu do pomocy 

specjalistów i skutecznego 

wyegzekwowania świadczeń 

 

Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 

osób z deficytami intelektualnymi. 

Warsztaty przy ul. Deotymy (działający 

od 1995 roku) oraz ul. Karolkowej 

(działający od 1997 roku)  prowadzone 

są przez Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej. W pracowniach osoby 

niepełnosprawne intelektualnie pod 

kierunkiem instruktorów terapii 

zajęciowej wytwarzają piękne, 

unikatowe przedmioty, uczestniczą w 

zajęciach sportowych, edukacyjnych, a 

Nieadekwatność oferowanego wsparcia 

dla młodych (od 18 do 30 r.ż.) osób po 

kryzysach psychicznych. U znacznej 

części populacji pierwsze objawy 

problemów ze zdrowiem psychicznym 

występują w okresie dorastania, 

diagnoza przeprowadzana jest często w 

okolicy 25 roku życia. Osoby takie są w 

specyficznej sytuacji – wymagają 

wsparcia pozwalającego im na 

utrzymanie więzi społecznych, 

odpowiedniej psychoedukacji, pomocy 

w dążeniu do wyleczenia. Brak 
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także pogłębiają swoje umiejętności 

społeczne i zawodowe 

sprofilowanej pomocy dla młodych osób 

po kryzysach może mieć duże 

znaczenie dla tempa i możliwości ich 

wyleczenia.   

 

Ośrodek Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych „Partnerzy” – 

prowadzony przez Stowarzyszenie 

Otwarte Drzwi. Ośrodek działa w 

zakresie zwiększenia samodzielności 

osób niepełnosprawnych, w 

szczególności z niepełnosprawnością 

intelektualną.         W Ośrodku prowadzi 

się rehabilitację społeczną i zawodową 

w sposób spersonalizowany. Poprzez 

doradztwo zawodowe, usługę trenera 

pracy, kursy, szkolenia, praktyki i próbki 

pracy w ramach zatrudnienia 

wspomaganego. Ośrodek stara się 

każdego uczestnika przygotować do 

pracy zgodnej z kwalifikacjami. 

Dodatkowo uczestnicy otrzymują ofertę 

wielu kierunków rozwoju osobistego w 

tym: radzenia sobie z codziennymi 

wyzwaniami, rozwijanie zainteresowań 

artystycznych i sportowych, opanowania 

technologii cyfrowych 

 

Niedostateczna informacja o 

bezpłatnym poradnictwie 

specjalistycznym oferowanym 

mieszkańcom dzielnicy. Na podstawie 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej na terenie Wola, 

można  skorzystać z nieodpłatnej 

pomocy prawnej                             i 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego (na etapie 

przedsądowym).                  Z pomocy 

prawników można skorzystać także w 

ramach Punku Informacyjno-

Konsultacyjnego.  Przy al. Solidarności 

93 działa PIKON, czyli Punkt 

Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z 

Niepełnosprawnością, który jest 

współfinansowany przez stołeczny 

ratusz. Celem Punktu jest gromadzenie i 

udzielanie informacji na temat 

oferowanego wsparcia osobom z 

niepełnosprawnościami i ich rodzinom 

 

 

Realizacja na terenie dzielnicy projektu 

„Warszawski Zintegrowany System 
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Leczenia  i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 

testowanie i wdrażanie” z 

przewidzianymi w nim formami wsparcia 

w tym Punkt Konsultacyjno – Doradczy, 

szczególnie Doradców ds. Zdrowienia i 

Wsparcia pełniących funkcję „case 

menagera”. PKD na terenie Dzielnicy 

Wola objętych projektem działają:   

1.  Punkt Konsultacyjno - Doradczy - Szpital 
Wolski ul. Kasprzaka 17 

2. Punkt Konsultacyjno - Doradczy, Poradnia 
Zdrowia Psychicznego ul. Płocka 49;  

3. Punkt Konsultacyjno - Doradczy, Miejsce 
Aktywności Lokalnej, ul. Olbrachta 9;   

4. Punkt Konsultacyjno - Doradczy, Wolskie 
Centrum Kultury, ul. Młynarska 35 A ( Klub 
Sąsiedzki), 

 

 Realizacja projektu pozwala na 

przetestowanie różnych rozwiązań i 

form wsparcia. Ułatwia też zebranie 

informacji o działającym na terenie 

dzielnicy wsparciu i wspiera sieciowanie 

tego wsparcia. Pozwala skupić uwagę 

władz dzielnicy na problemach osób po 

kryzysach psychicznych 

 

 

SZANSE 

 

 

ZAGOROŻENIA 

Projekt „Warszawski Zintegrowany 

System Leczenia i Wspierania 

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” 

wyznacza pożądane kierunki zmian w 

postaci zintegrowania i skoordynowania 

Brak środków finansowych dla 

jednostek samorządu terytorialnego  
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opieki medycznej i pozamedycznej w 

środowisku 

 

Możliwość pozyskania środków z UE na 

poprawę dostępności i jakości 

świadczeń zdrowotnych i społecznych z 

zakresu opieki psychiatrycznej 

 

Niewystarczające środki na 

finansowanie świadczeń opieki 

psychiatrycznej 

Wzrost świadomości zdrowotnej 

mieszkańców dzielnicy z zakresu opieki 

psychiatrycznej dzięki funkcji animatora 

społeczności lokalnych, zajęć 

edukacyjnych dla młodzieży w szkołach 

ponadpodstawowych oraz szkoleń dla 

społeczności lokalnej w ramach projektu 

„Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 

testowanie i wdrażanie” 

 

Negatywne procesy demograficzne i 

epidemiologiczne, w tym rosnąca liczba 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

Zacieśnienie współpracy między 

instytucjami, placówkami oraz 

pozostałych działań w tym animatora 

społeczności lokalnej, streetworkerów 

oraz PKD. dzięki czemu możliwe będzie 

bardziej kompleksowe wsparcie osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

 

Wydzielenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy ze struktur OPS w 

związku z zapisami ustawy o  pomocy 

społecznej (zagrożenie, co do 

stabilności finansowej, konieczność 

wypracowania nowych modeli 

współpracy z pozostałymi podmiotami 

systemu wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi) 
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4. OBSZARY I DZIAŁANIA DO WZMOCNIENIA  

Zaproponowane działania mają za zadanie wzmocnić poczucie lokalnej wspólnoty, 

podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny z perspektywy potrzeb 

osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Wola: 

 

brak szerokich działań związanych z 

zatrudnieniem przejściowym i 

wspomaganym 

osoby po kryzysach psychicznych oraz 

osoby z deficytami intelektualnymi 

należą do grup osób najbardziej 

defaworyzowanych na rynku pracy. 

Pracodawcy bardzo często nie 

posiadają wiedzy o tych schorzeniach, a 

raczej ich wiedza oparta jest o 

stereotypy i uprzedzenia. Przez co 

obawiają się kontaktów z osobami po 

kryzysach czy  z niepełnosprawnością 
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intelektualną, tego że nie będą potrafili 

we właściwy sposób zorganizować im 

pracy czy egzekwować jej wykonania. Z 

drugiej strony osoby po kryzysach 

psychicznych i z deficytami 

intelektualnymi często potrzebują 

odpowiedniego dobrania pracy, 

przygotowania do jej świadczenia oraz 

szerokiego wsparcia specjalistów w celu 

jej utrzymania. Pomoc oferowana przez 

Urząd Pracy jest za słabo sprofilowana 

względem tej grupy odbiorców. Dlatego 

też potrzebne jest dodatkowe wsparcie 

specjalistów. Dużą wartość ma również 

prowadzenie zatrudnienia 

przejściowego – które w kontrolowany 

sposób pozwala osobom po kryzysach 

psychicznych wdrożyć się do 

obowiązków pracy, ale także nabrać 

pewności siebie       i dobrych nawyków. 

Wsparcie w formie zatrudnienia 

wspomaganego realizowane jest w 

chwili obecnej w ramach projektu 

„Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 

testowanie i wdrażanie” zatrudnienie 

przejściowe w ramach współpracy 

Urzędu Dzielnicy Wola, Warszawskiego 

Domu pod Fontanną oraz inne podmioty 

sektora pozarządowego. Celowe będzie 

utrzymanie tych działań także po 
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zakończeniu obowiązywania niniejszego 

dokumentu  

brak na terenie dzielnicy mieszkań 

chronionych dla osób po kryzysach 

psychicznych oraz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

wspieranie mieszkalnictwa 

chronionego/treningowego jest jedną z 

najważniejszych form wspierania osób 

po kryzysach psychicznych oraz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. W 

różnym zakresie i formie obie te grupy 

osób wymagają wsparcia przy 

samodzielnym zamieszkaniu. Dzielnica 

Wola posiada relatywnie duży zasób 

mieszkań komunalnych, niektóre z nich 

mogłyby zostać przeznaczone do 

pełnienia funkcji mieszkań 

chronionych/treningowych ew. w formie 

centrów opiekuńczo-mieszkalnych 

finansowanych w ramach programu 

rządowego „Za życiem” 

potrzeba większego wsparcia dla 

rozwoju i podtrzymania ruchu 

samopomocowego 

ważne jest stworzenie warunków do 

powstania i działania ruchów 

samopomocowych. Grupy 

samopomocowe są dobrowolnymi  

zgromadzeniami osób, których aktywne 

działanie skierowane jest na wspólne 

pokonywanie chorób, problemów natury 

psychicznej albo socjalnej, które 

dotyczą ich bezpośrednio albo ich 

bliskich. Grupa jest środkiem 

prowadzącym do zniesienia izolacji 

zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej)                           

i wewnętrznej (osobistej, duchowej). 

Grup samopomocowych nie prowadzą 
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osoby udzielające na co dzień 

profesjonalnej pomocy.  

potrzeba analizy i dalszej integracji 

działań na rzecz osób bezdomnych z 

zaburzeniami psychicznymi 

według niektórych szacunków blisko 

80% osób bezdomnych ma problemy 

psychiczne. Jest to grupa osób które 

mają trudność z dotarciem do pomocy z 

obszaru zdrowia psychicznego i 

utrzymaniem jej ciągłości.  Pomoc taka 

jest udzielana w schroniskach i 

noclegowniach, ale wobec 

nagromadzenia potrzeb i problemów nie 

może być całkowicie wystarczająca. W 

szczególnie trudnej sytuacji są 

bezdomni niekorzystający ze wsparcia 

instytucji.  

potrzeba podtrzymania oferty zajęć 

klubów weekendowych  

w ramach realizacji projektu 

„Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 

testowanie i wdrażanie” przy Centrum 

Zdrowia Psychicznego w Szpitalu 

Wolskim stworzono Klub weekendowy - 

“Fajrant”. To miejsce spotkań 

towarzyskich, spędzania czasu w 

wartościowy sposób oraz możliwości 

skorzystania z pomocy i konsultacji 

terapeutów prowadzących zajęcia. W 

ramach Klubu „Fajrant” osoby z 

doświadczeniem kryzysu psychicznego 

mogą korzystać z zajęć kulinarnych, 

kulturalno-oświatowych, plastycznych, 

filmowych, ogrodniczych, 
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komputerowych i wielu innych, 

planowanych przez klubowiczów i 

terapeutów. Działający na terenie 

Dzielnicy ŚDŚ oraz Klub „Pod 

Daszkiem” nie funkcjonują w weekendy. 

Jednocześnie właśnie weekendy mogą 

być okresem trudnym dla osób po 

kryzysach psychicznych. Klub cieszy się 

dużą popularnością i w ciekawy sposób 

zaspakaja występujące wśród 

mieszkańców potrzeby 

potrzeba organizacji wsparcia dla 

młodych osób po kryzysach 

psychicznych (od 18 do 30 r.ż.) 

schorzenia psychiczne są chorobami 

ludzi młodych. Pojawiają się relatywnie 

wcześnie i wywierają duży, 

dezorganizujący wpływ na życie 

towarzyskie, rodzinne czy zawodowe. 

Młode osoby chorujące mogą mieć 

trudności ze zdobyciem odpowiedniej 

wiedzy, wsparcia czy utrzymaniem 

relacji społecznych. Osoby młode mają 

także odmienne zainteresowania, 

oczekiwania i potrzeby niż osoby 

starsze. Dlatego też konieczne jest 

przygotowanie specyficznego wsparcia 

dla młodych osób po kryzysach 

psychicznych 

potrzeba kontynuacji szkoleń dla 

społeczności lokalnej z zakresu wiedzy 

o osobach po kryzysach psychicznych  

szkolenia dla społeczności lokalnej są 

jedną z innowacyjnych form 

przewidzianych w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania Środowiskowego 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 
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testowanie i wdrażanie”. Szkolenia 

prowadzone przez specjalistów – 

praktyków oraz ekspertów przez 

doświadczenie pozwalają na 

przekazanie wiedzy o problematyce 

chorób psychicznych. Trzydniowe 

szkolenia prowadzone są dla 

przedstawicieli Urzędu Dzielnicy, 

Ośrodka Pomocy Społecznej, służby 

zdrowia, organizacji pozarządowych, 

Policji, Straży Miejskiej, Bibliotek, 

Ośrodków Kultury i innych. Udział w 

szkoleniach nie tylko podnosi wiedzę o 

schorzeniach psychicznych, ale także w 

naturalny sposób tworzy sieć wsparcia 

uczestników.  

konieczność podjęcia prac nad 

podtrzymaniem działań doradców ds. 

zdrowienia i wsparcia – opieka 

koordynowana 

Metoda zarządzania przypadkiem (z 

ang. case management) jest 

postrzegana jako jedna z ważniejszych 

innowacji na polu zdrowia psychicznego                

i opieki środowiskowej ostatnich dekad. 

Metoda ta z powodzeniem stosowana 

jest w krajach Zachodniej Europy. 

Zakłada ona koordynowanie 

świadczonych usług, racjonalizację 

podejścia, pomoc przy wyszukiwaniu 

różnych rozwiązań ale także zaufanie i 

wiarę w godność klientów, oraz 

znaczenie siły  ich wzmacniania. 

Działania takie nie są ujęte                                   

w funkcjonującym obecnie systemie 

wsparcia, a jednocześnie realizacja 
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projektu „Warszawski Zintegrowany 

System Leczenia i Wspierania 

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” 

potwierdza ich skuteczność. Celowym 

byłoby rozważenie i przygotowanie 

działań mających osadzić działania 

doradców                       ds. zdrowienia i 

wsparcia w dzielnicowym systemie 

wsparcia oraz zapewnić finansowanie 

takiego działania 

potrzeba zwiększenia integracji 

społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

poprzez działania informacyjno – 

edukacyjne; zapraszanie osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i 

innymi zaburzeniami psychicznymi do 

udziału w imprezach integracyjnych 

organizowanych na Woli 

potrzeba ułatwienia pacjentom dostępu 

do psychoterapii 

zbyt krótki okres finansowania terapii dla 

osób doświadczających kryzysów oraz 

kolejki do usług psychoterapii. Problem 

polega także na tym, że finansowanie 

projektowe psychoterapii jest 

utrudnione, ponieważ czas trwania 

przeciętnego grantu zwykle jest za 

krótki, aby zapewnić beneficjentom 

profesjonalną terapię długoterminową  

kontynuacja prowadzenia warsztatów 

antystygmatyzacyjnych i rozszerzenie 

ofert dla różnych grup zawodowych 

zatrudnionych w Dzielnicy Wola 

przydatność i skuteczność tych 

warsztatów została udowodniona w 

badaniu naukowym prowadzonym 

wspólnie z Instytutem Psychiatrii i 

Neurologii. Zapobieganie stygmatyzacji i 

dyskryminacji: opracowanie zasad 
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przedstawiania osób z zaburzeniami 

psychicznymi w mediach, działania 

informacyjno-edukacyjne dotyczące 

poszanowania praw osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
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5. Obszary oddziaływań strategicznych dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dzielnicy Wola  
 

 

zdrowie     

     publiczne 

 

 aktywność 
obywatelska 

 

wsparcie 
społeczne 

edukacja 

OBSZARY 

DZIAŁAŃ 

 rozwój mieszkalnictwa 

chronionego; 

 koordynacja programów i 

strategii; 

 opracowanie kampanii 

informacyjnych; 

 aktywność społeczno-

zawodowa osób z 

zaburzeniami; 

 wspieranie rodzin i bliskich; 

 udzielanie pomocy społecznej 

 upowszechnianie codziennej 

aktywności fizycznej osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

 profilaktyka uzależnień osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

  ochrona zdrowia psychicznego 

C
E L
 

C
E L
 

C
EL
 

C
EL
 

 zapewnienie edukacji dzieciom i 

młodzieży na temat osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

 rozwój edukacji w placówkach, 

instytucjach itd.  nt. osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

 rozwijanie ofert w dzielnicy dla 

mieszkańców, rodzin jak również 

osób borykających się z chorobą; 

 rozwijanie dobrych praktyk we 

współpracy między placówkami 

edukacji i służby zdrowia 

 współpraca z Wolskim 

Zespołem ds. Wspierania Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi; 

 wspieranie inicjatyw lokalnych 

skierowanych do osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

 współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, Seniorami 

Wolskimi 
 



  

46 
 

 

Celem obszarów działań strategicznych dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

dla Dzielnicy Wola będzie wypracowanie takich rozwiązań na rzecz osób z 

zaburzeniami psychicznymi, które mogą stanowić długofalowe kierunki nakierowane 

na rozwój dobrych praktyk na terenie Dzielnicy Wola na kolejne lata.  

 

1. Obszar edukacyjny 

 przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom Dzielnicy Wola 

zaktualizowanego COROCZNIE PRZEWODNIKA INFORMUJĄCEGO o 

lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i 

aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w wersji 

papierowej lub/i elektronicznej) w której zamieszczane byłyby również 

informacje np. o punktach prawnych, instytucjach rynku pracy itd.;          

 

 PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH:  

 spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną; 

 wzmocnienie ruchu samopomocowego w tym wzmocnienie ekspertów 

przez doświadczenie, organizowanie szkoleń i warsztatów zdrowienia, 

umożliwianie Asystentom Zdrowienia rozwoju zawodowego poprzez 

staże i zatrudnianie w szpitalach, ŚDS itd.; 

 

 PROWADZENIE KAMPANII SZKOLENIOWO-INFORMACYJNEJ 

ADRESOWANEJ DO PRACODAWCÓW promującej zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, we współpracy 

z Urzędem Pracy oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi proces 

aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie 

„Giełdy Mocy38” organizowane przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.  

 

 SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY dla rodzin osób z zaburzeniami 

psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu 

sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym oraz grupy wsparcia; 
                                                           
38

 Projekt kierowany jest do środowiska biznesu i ma na celu promowanie zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami. 
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 ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SEMINARIÓW, itp. służących 

współpracy podmiotów pomocy i integracji społecznej, a także podmiotów 

ochrony zdrowia m.in. informowanie o roli Doradców ds. Zdrowienia i 

Wsparcia oraz promowanie koncepcji „Warszawskiego Zintegrowanego 

Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; 

 

 POSZERZENIE STRONY INTERNETOWEJ Urzędu Dzielnicy Wola m.st. 

Warszawy o zakładkę dotyczącą Zdrowia Psychicznego z uwzględnieniem 

wykazu placówek psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, Domów 

Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej itd. LUB stworzenie 

ogólnowolskiej platformy informacyjnej. 

 

2. Obszar zdrowie publiczne 

 UTWORZENIE DZIENNEGO WOLSKIEGO DOMU ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA OSÓB OD 18 DO 30 ROKU ŻYCIA, w którym będą 

świadczone usługi psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla tej grupy wiekowej 

mieszkańców Dzielnicy Wola. Celem programu byłaby poprawa jakości i 

efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez umożliwienie 

korzystania z oferty na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, obejmującej 

także usługi w zakresie edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i 

opiekuńczym, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym; 

 

 Ułatwienie dostępu osobom z zaburzeniami psychicznymi do aktywności 

fizycznej m.in. korzystania z basenu, siłowni, sauny, jacuzzi, tenisa stołowego, 

hali sportowej itd. poprzez zniżki lub utworzenie KARNETU „AKTYWNA 

WOLA” uprawniającego do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych np. 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola. Oferty w 

wyżej wymienionych miejscach powinny być adresowane do wszystkich 

mieszkańców, w tym dostosowywane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb 

osób doświadczających kryzysów psychicznych; 

 

http://m.st/
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 Wspieranie przez władze Dzielnicy realizacji autorskich projektów organizacji, 

które zrzeszają osoby doświadczające kryzysów psychicznych, służących 

podejmowaniu przez osoby związane z organizacją aktywności w w/w 

zakresie. 

 

3. Obszar aktywność obywatelska 

 POZYSKIWANIE WOLONTARIUSZY i organizacja wolontariatu działającego 

na rzecz środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi np. podczas Dnia 

Dzielnicy Wola czy innych przedsięwzięć organizowanych na terenie Dzielnicy 

LUB współpraca z Wolskimi Seniorami poprzez upowszechnienie 

zaczerpniętych innowacyjnych metod np. wykonywanie wspólnych prac 

artystycznych itd.; 

 

 ułatwienie SPRZEDAŻY DETALICZNEJ prowadzonej na straganach lub 

targowiskach wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach 

terapeutycznych poprzez zmiany legislacyjne.  

 

 OTWORZENIE KAWIARNI – miejsca gdzie osoby po kryzysach ich rodziny i 

bliscy, a także inni zainteresowani mogliby przyjść,  porozmawiać, uzyskać 

bezpłatne wsparcie lub informację  ze strony Asystentów Zdrowienia, Ex-In-

ów, Edukatorów, czyli osób które przeżyły własny kryzys psychiczny, 

przepracowały go, przeszły odpowiedni kursy i potrafią dzielić się swoim 

doświadczeniem oraz pokazywać drogę do zdrowienia innym chorym osobom. 

W takiej kawiarni mogłyby znaleźć zatrudnienie osoby po kryzysach 

psychicznych i pracować np.  jako kelnerzy po odpowiednim przeszkoleniu; 

 

 zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych w tym z 

zaburzeniami psychicznymi. 
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4. Obszar wsparcie społeczne  

 ułatwianie dostępu osobom z zaburzeniami psychicznymi do dóbr kultury 

takich jak kino, teatr, muzea, koncerty i inne poprzez zniżki lub utworzenie 

KARTY „WOLA Z KULTURĄ” na przykładzie Karty Dużej Rodziny; 

 

 UTWORZENIE DZIELNICOWEGO MIESZKANIA CHRONIONEGO na Woli 

dla osób chorujących po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym 

LUB zagospodarowanie pustostanu na poczet hostelu dla osób z 

doświadczeniem kryzysu psychicznego; 

 

 UDOSTĘPNIENIE LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW DZIELNICY, które 

mogłyby stać się mieszkaniami docelowymi dla osób po kryzysach 

psychicznych;  

 

 kontynuacja pracy Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi ze stałymi członkami. Do zadań zespołu należałoby m.in. 

inicjowanie, analiza i ocena działań na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznym w kontekście przemian demograficznych, a także formułowanie 

zaleceń w tym zakresie, wypracowania dobrych praktyk itd. LUB powołanie 

stałego lokalnego Zespołu Konsultacyjnego w ww. sprawie.
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6. DZIAŁANIA PROWADZONE NA TERENIE DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY DO KOŃCA 

PROJEKTU 

 

Cele 

 

Zadania 

 

Kryteria  

sukcesu/wskaźniki 

do 2019r. 

 

Planowany horyzont 

czasowy 

 

 

Zabezpieczenie środków/realizacja 

 

1. Poprawa sytuacji osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie 

usług zdrowotnych 

Pilotaż programu Psychiatrii 

Środowiskowej 

 

Prowadzenie pilotażu 

w 1 placówce 

Do VI 2021 NFZ/ Szpital Wolski/ ZOZ Wola-

Śródmieście 

2. Poprawa sytuacji osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin 

w zakresie 

funkcjonowania 

społecznego 

 

Doradcy ds. Zdrowienia i 

Wsparcia. Wypracowanie we 

współpracy z beneficjentami 

„Indywidualnych Planów 

Zdrowienia i Wsparcia” 

Objęcie wsparciem 

350 osób 

Indywidualnym Planem 

Zdrowienia i Wsparcia.  

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania 

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i 

wdrażanie”/ Szpital Wolski 

 

Wsparcie Asystentów 

Zdrowienia 

Wsparcie 4 asystentów Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System…”/ 

Szpital Wolski 
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Wsparcie sytuacji 

mieszkaniowej – utworzenie i 

prowadzenie mieszkania 

chronionego dla osób po 

kryzysach psychicznych 

 

Utworzenie  

mieszkania 

chronionego/przyjęcie 

5 osób 

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany 

System…”/Szpital Wolski/ 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (SOD) 

Zapobieganie osamotnieniu i 

kompensowanie 

indywidualnych sieci 

społecznych – Klub 

weekendowy Fajrant 

 

Prowadzenie klubu 

weekendowego 

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System…”/ 

Szpital Wolski 

 

Wspieranie ruchu 

samopomocowego – 

Warsztaty ds. Zdrowienia 

 

Objęcie warsztatami 
ds. zdrowienia 60 osób 

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany system…”/ 

Szpital Wolski 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Utrzymanie udziału 35 

osób 

długookresowy Finansowanie ze Środków 
Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego/ Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy 
 

Pomoc dla rodzin osób ze 

schorzeniami psychicznymi – 

grupy wsparcia dla rodzin 

 

100 członków rodzin 

korzystających z grup 

wsparcia  

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany 

System…”/Szpital Wolski 

Wspieranie ruchu 100 korzystających  długookresowy OPS Wola 
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samopomocowego – Klub 

pod Daszkiem 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

– Karolkowa i Deotymy 

Działanie 2 WTZ długookresowy Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON)/ 

Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy/Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej 

 

3. Działania edukujące i 

antydyskryminacyjne – 

zapobiegające 

stygmatyzacji osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi, 

 

 

Zajęcia edukacyjne z 

młodzieżą  

Ok 330 uczniów 

weźmie udział w 

spotkaniach 

edukacyjnych 

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System…”/ 

SOD 

 

Szkolenia dla przedstawicieli 

społeczności lokalnej 

 

150 osób weźmie 

udział w szkoleniu  

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System…” 

 

Uwzględnienie tematyki osób 

po kryzysach psychicznych w 

działalności kulturalnej  

 

 Do 30 XI 2020 Wolskie Centrum Kultury (WCK)/ 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, 

4. Poprawa sytuacji osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie 

aktywizacji zawodowej 

Prowadzenie wspomaganego 

zatrudnienia 

 

60 osób skorzysta z 

doradztwa 

zawodowego 

 

Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany System…” 
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 Kontynuacja prowadzenia 

zatrudnienia przejściowego 

przez Urząd Dzielnicy Wola 

m.st. Warszawy 

 

Zatrudnienie 2 osób na 

stanowisku kuriera 

(tzw. „goniec”) 

Do 30 XI 2020 Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

5. Koordynacja działań 

dzielnicy w zakresie 

wspierania osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 

Funkcjonowanie Wolskiego 

Zespołu ds. Wspierania Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi 

 

Prace zespołu Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany 

System…”/Urząd Dzielnicy Wola m. st. 

Warszawy 

 

Analiza działań 

podejmowanych w ramach 

programu „Warszawski 

Zintegrowany system 

wspierania i zatrudnienia 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi – testowanie i 

wdrażanie” 

 

Zaprezentowanie  Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany 

System…”/UM Warszawa/ Urząd 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

Stworzenie dzielnicowej bazy 

danych organizacji i instytucji 

wspierających osoby z 

zaburzeniami psychicznymi 

 

Stworzenie 1 bazy Do 30 XI 2020 Zabezpieczone w projekcie 

„Warszawski Zintegrowany 

System…”/Szpital Wolski/ Urząd 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
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Przygotowanie rekomendacji 

poprojektowych dla Dzielnicy 

Wola m.st. Warszawy 

Stworzenie 1 

rekomendacji 

Do 30 XI 2020 Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
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7. ZAŁOŻENIA DO PLANU BUDŻETU M. ST. WARSZAWY NA ROK 2021 DLA DZIELNICY WOLA 

 

Kontynuacja poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

ma na celu zabezpieczenie środków w planie budżetowym m.st. Warszawy na 2021 rok, który został określony zgodnie z 

wytycznymi projektu: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie".  
 

 

Zadania 

 

 

Wskaźnik 

 

Szacunkowy koszt                  

(zł brutto brutto) 

 

Uwagi 

zatrudnienie doradców ds. 
zdrowienia i wsparcia (5 etatów) 

liczba 125 osób objętych 
wsparciem doradców ds. 
zdrowienia i wsparcia  
 

360 000,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 

zatrudnienie doradców – 
asystentów zdrowienia                                  
(1 etat = 2 osoby) 

wsparcie 2 asystentów 

zdrowienia 

  

 72 000,00 zł rekomenduje się zwiększenie roli asystentów 
zdrowienia, obecnie ich rola jest zbyt mała a 
liczba godzin jest niewystarczająca  
 
koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

superwizje dla doradców ds. 
zdrowienia i wsparcia (4h/mc) 

prowadzenie superwizji dla 

doradców ds. zdrowienia i 

wsparcia   

 

9 600,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

zatrudnienie specjalistów wg. 
potrzeb (np. psycholog, prawnik, 

liczba 125 osób objętych 43 200,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
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dietetyk, pracownik socjalny – 
30h/mc) 
 

wsparciem  

koszty utrzymania lokalu dla 
doradców ds. zdrowienia i 
wsparcia Punktu Konsultacyjno-
Doradczego (PKD)  

utrzymanie 1 Punktu 

Konsultacyjno-Doradczego 

60 000,00 zł jeden lokal przeznaczony dla całego zespołu 
(tj. doradców ds. zdrowienia i wsparcia, 
asystentów zdrowienia, specjalistów i 
animatorów). Punkt umiejscowiony przy 
szpitalu i mieszkaniu chronionym 
 
koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

wsparcie sytuacji mieszkaniowej 
dla osób po kryzysach 
psychicznych  

prowadzenie mieszkania 
treningowe dla 4 osób 
 

 95 120,00 zł 

 

wynagrodzenie dla: psychologa, terapeuty, 
pracownika socjalnego, koszt eksploatacji, 
koszt ubezpieczenia 
 
koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

superwizje dla kadry mieszkania 
chronionego (2h/mc) 
 

prowadzenie superwizji dla 

kadry mieszkania chronionego 

 

4 800,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

prowadzenie zajęć w grupach 
weekendowych  

prowadzenie klubu 
weekendowego 

92 160,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

szkolenia destygmatyzacyjne dla 
przedstawicieli społeczności 
lokalnej 

udział 150 osób w szkoleniu 9 600,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

zatrudnienie animatora 
społeczności lokalnej (1 etat) 

wsparcie 1 animatora 
społeczności lokalnej 

72 000,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
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promocja działań w dzielnicy wsparcie działań promocyjnych  
nt. zdrowia psychicznego  
 

8 000,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

grupa wsparcia dla osób 
powracających na rynek pracy – 
psycholog (4h/mc x 120zł/h) 
 

liczba 50 osób korzystających 
ze wsparcia psychologa 
 

4 800,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 

trener pracy (2 osoby/112h) wsparcie 2 trenerów pracy  161 280,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

doradca zawodowy                                       
(1 osoba/40h/m)  
 

liczba 60 osób korzystających z 
doradztwa zawodowego  

12 000,00 zł koszt szacunkowy zgodnie z opracowaną 
koncepcją w projekcie 
 

SUMA 1 004 560, 00 zł 

 

 

Każde z wyżej wymienionych zadań rekomenduje się, aby zostały przyłączone do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego na 

terenie Szpitala Wolskiego lub do organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

Dzielnicy Wola m.st. Warszawa. 
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PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje dotyczące problematyki osób z 

zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego w Dzielnicy 

Wola m.st. Warszawy pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 ważnym czynnikiem powrotu osób z zaburzeniami psychicznym do 

uczestnictwa w życiu społecznym jest zatrudnienie, w tym szczególnie na 

otwartym rynku pracy; 

 konieczność jest prowadzenia kampanii społecznych na rzecz tworzenia 

podmiotów ekonomii społecznej, których uczestnikami byłyby osoby z 

zaburzeniami psychicznymi oraz popularyzowania zatrudniania osób 

niepełnosprawnych przez pracodawców; 

 ważna jest realizacja programów informacyjnych adresowanych do 

mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na temat zdrowia 

psychicznego, uświadamiających rolę i możliwości społeczności lokalnej w 

niesieniu pomocy osobom, których ono dotknęło oraz programów 

profilaktycznych i pomocowych, mających szczególnie ważne znaczenie na 

początkowym etapie powstawania choroby psychicznej; 

 potrzeba opracowania i realizacja wolskiego programu wsparcia osób 

doświadczających syllogomanii (patologicznego zbieractwa); 

 ważne jest zapewnienie dostatecznej liczby i dostępności miejsc w różnych 

ośrodkach dla osób o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania; 

 współpraca między placówkami poprzez zapewnienie optymalnego przepływu 

uczestników, koordynację i kompleksowość oferowanego wsparcia;   

 potrzeba wypracowania stabilnych instrumentów typu trener pracy w 

zatrudnieniu wspomaganym, ewentualnie koordynator zatrudnienia w 

zatrudnieniu przejściowym. Pewne nadzieje daje konsultowany projekt ustawy 

o zatrudnieniu wspomaganym (wymagający jednak znaczących zmian). 

Sama idea wprowadzenia agencji zatrudnienia wspomaganego jest szansą 

na efektywną aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 rozwój systemu leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi z tzw. podwójną 

diagnozą jako grupy szczególnie zagrożonej bezdomnością; 
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 rozwój mieszkalnictwa chronionego jako sposobu na zwiększenie 

efektywności procesu leczenia i wsparcia w naturalnym środowisku i 

zapobieżenie wypadaniu z niego osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla młodych osób doświadczających 

kryzysów psychicznych; 

 rozwój pomocy specjalistycznej dla członków najbliższego środowiska osoby 

z zaburzeniami psychicznymi oraz grup wsparcia i samopomocy stanowiące 

prewencję ich wykluczania społecznego i zawodowego, jak również 

wypadania tej osoby z rodziny; 

 wykorzystanie lokalnych mediów publicznych do zmiany świadomości i 

postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz jako 

kanału dotarcia z rzetelną informacją, w tym do samych osób 

zainteresowanych i członków ich środowiska. Ponadto zaangażowanie 

mediów w proces promowania stylu życia zapobiegającego rozwojowi 

zaburzeń psychicznych. 

 

 

W związku z powyższym w dzisiejszych, niezwykle szybko i dynamicznie 

zmieniających się czasach pojawia się wiele nowych zagrożeń związanych z 

zaburzeniem zdrowia psychicznego. Zaproponowane obszary działań do 

wzmocnienia na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy muszą mieć charakter 

dynamiczny i innowacyjny w środowisku zamieszkania pacjenta, gdzie obszar 

promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych wymaga 

wsparcia ze strony instytucji samorządowych, ale również instytucji rządowych. 

 


