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Pomoc finansowa dla wszystkich 
zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej



 Stypendia szkolne 

w tym: dla polskich i ukraińskich uczniów

kryterium dochodowe - 600 zł./os. w rodzinie
wniosek - do 15 września 2022r. 
wysokość stypendium od 186 zł. do 248 zł. miesięcznie
wypłacane po podstawie rachunków lub faktur
dokumentujących:

zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez
szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji
procesu dydaktycznego, 
zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do
korzystania z komunikacji miejskiej,
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.



Zasiłki szkolne 
jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane
w związku ze zdarzeniem losowym lub inną sytuacją
wyjątkową,
wniosek o zasiłek można złożyć przez cały rok
szkolny, nie później niż 2 miesiące od zdarzenia,
nie obowiązuje kryterium dochodowe
wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

dla wszystkich dzieci



 Obiady szkolne 
pomoc przyznawana na podstawie wniosku klienta
oraz wywiadu środowiskowego i po weryfikacji sytuacji
dochodowej rodziny, 
gorący posiłek obejmuje dzieci od 1 klasy szkoły
podstawowej,
świadczenie przyznawane decyzją administracyjną na
dany okres szkolny w zależności o daty złożenia
wniosku,
 całkowite zwolnienie z obowiązku zwrotu wydatków
na świadczenie, jeżeli dochód nie przekracza 200%
kryterium na osobę w rodzinie tj. 1200 zł.

 Kryteria:

dla wszystkich dzieci



 Usługi społeczne 
dla mieszkańców Dzielnicy Wawer,

w tym także osób z Ukrainy



Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne - Wawerski Ośrodek Wsparcia, 
ul. Żegańska 2c, po umówieniu telefonicznym tel. 511 - 911 - 857.

psycholog
prawnik
doradca zawodowy (możliwość skierowania na kurs zawodowy)
specjalista ds. osób z niepełnosprawnością



prawnik - czwartek, w godz.16.00 - 19.00
psycholog - czwartek, w godz. 16.00 - 19.00

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny  - Centrum Alzheimera Warszawa
- dla opiekunów i osób z zaburzeniami neuropoznawczymi 

zapisy  telefoniczne 
tel. 797 - 320 - 797 

 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny



Zespół I Kontaktu w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla

mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer 

dla dzieci i młodzieży od 6 do 21 roku życia - mieszkańców Dzielnicy Wawer - pierwsze
spotkanie z psychologiem musi się odbyć przed 18-stymi urodzinami
udzielana pomoc jest bezpłatna i bez skierowania 
pierwszy kontakt TYLKO telefoniczny Centrum Koordynacji tel. 512 – 266 – 463
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30



 wymiana doświadczeń między uczestnikami
 analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
poszerzanie kompetencji uczestników
tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy specjalistami z różnych placówek
pogłębienie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz pomocy psychologiczno-
pedagogicznej a szkołami znajdującymi się w jej rejonie.

Celami projektu są:

„Sieć współpracy” WAWER - działa od 1,5 roku

projekt partnerski w ramach lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny, polegający
na stworzeniu sieci współpracy dla specjalistów (psychologów i pedagogów)

pracujących w wawerskich szkołach
 

Osoba koordynująca zadanie z ramienia OPS:
Anna Kucińska – psycholog, e-mail: akucinska@um.warszawa.pl, tel: 515 - 911 - 857

Kontynuacja dobrej praktyki



Warsztaty Umiejętności Wychowawczych 
w ramach Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

dla rodziców dzieci w wieku 0-12 lat 
10 warsztatów (około 2,5 godz. każde spotkanie)
liczebność grupy 10 – 12 osób
udział w warsztatach jest BEZPŁATNY

 



Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2c 
Obowiązują zapisy tel.: 515 - 911 - 857 

Nasi mediatorzy dostępni są w czwartki, w godz.  8.00 - 16.00

Mediacje Rodzinne - bezpłatne
Mediacje - dobrowolna, poufna, niesformalizowaną i pozasądowa metoda rozwiązywania

konfliktów rodzinnych, szczególnie tych, które budzą silne emocje.

dla rodziców w konflikcie około rozwodowym – pomoc w ustaleniu Planu Opieki Rodzicielskiej [w szczególności
sposób rozstania, władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem tego małżonka,
który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po
rozwodzie, wysokość alimentów];
dla par rodzicielskich poszukujących konstruktywnych rozwiązań konfliktów dotyczących spraw opiekuńczych i
wychowawczych, czyli chcących ochronić więzi rodzinne (w drodze mediacji sądowych i pozasądowych);
dla rodzin skonfliktowanych na tle konieczności opieki nad starszymi bądź chorymi członkami rodziny;
dla rodzin z nastoletnimi dziećmi, przeżywających trudności w komunikacji a chcących się porozumieć;
dla rodzin rekonstruowanych niemogących się porozumieć np. na temat zasad współżycia w domu;

Dla kogo:



opracowanie wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form
wsparcia,
występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy,
zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań
wspierających rodzinę.

psychologicznego,
pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych)
poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadania asystenta rodziny:

Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny.
Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia:

Asystenci rodziny 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, ul. Włókiennicza 54
Kontakt do asystentów rodziny

Iza Miazek tel. 222 773 645; Edyta Kala tel. 504 - 447 - 817



w rozwiązywaniu problemów psychologiczno pedagogicznych a także w nabywaniu  
i podwyższaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych;
w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych;
w załatwianiu spraw urzędowych;
w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej;
w podejmowaniu działań mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych;
w rozwijaniu umiejętności i aktywności społecznych;

Zadzwoń jeżeli potrzebujesz wsparcia:

 
Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2c

każdy wtorek, w godz. 16:00-19:00
Obowiązują zapisy telefonicznie: +48 515 - 911 - 857 lub +48 503 - 439 - 365

 

Asystenci rodziny
 dla osób z Ukrainy 



rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin,
prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
monitorowanie działań podejmowanych przez klientów i zamian jakie one przynoszą, 
prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
kompletowanie i systematyczne prowadzenie pełnej, wymaganej przepisami i uzasadnionej
specyfiką środowiska dokumentacji w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
opracowywanie wniosków w sprawach objętych kompetencją OPS,

Zadania pracowników socjalnych pracujących z rodzinami ukraińskimi:

Kontakt do pracowników socjalnych pracujących z Uchodźcami z Ukrainy:
Karolina Trzeciak tel. 222 773 638

Małgorzata Wąsowska tel. 222 773 638

Praca socjalna
z rodzinami ukraińskimi 



poradnictwo - prawnik  (np.: legalizacja pobytu, zakładanie działalności gospodarczej, podatki)
koordynatorzy międzykulturowi,
kursy językowe,
tłumaczenie dokumentów,
zajęcia dla mam,
grupy wsparcia,
zajęcia dla seniorów,
grupy edukacyjne (np.: używanie komórki na przejściu dla pieszych)
doradztwo zawodowe (łacznie z opłaceniem kursów)
i inne.

W przygotowaniu WOW Bis, ul. Trakt Lubelski 351
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym  z Polskie Forum Migracyjne 

Planowana oferta:

WOW Bis
(w przygotowaniu) 



Dziękujemy


