
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Milanówku

Rozwój i współpraca!

Komisja Budżetu

24 kwietnia 2018 r.



Pomoc społeczna w budżecie 

Miasta Milanówka w 2017 r.

19%

18 164 270,02 zł



Co było w OPS do tej pory?

Wypłata świadczeń

Wsparcie dziecka 

i rodziny 

Asystent rodziny

Praca socjalna

(z różnymi grupami 
osób) 

Pomoc seniorom 

i osobom 
niepełnosprawnym

(usługi opiekuńcze)



Jakie działania podjęliśmy?
• diagnoza społeczna i wyznaczenie 

celów,

• opracowanie  i realizacja 
pilotażowych projektów  socjalnych 

• przygotowanie wniosków o środki 
zewnętrzne 

• profesjonalizacja kadry (szkolenia), 
wyjście do ludzi, przygotowanie do 
reorganizacji,

• rozwijanie współpracy: z urzędem 
miasta, organizacjami 
pozarządowymi, placówkami 
oświatowymi , strażą miejską 
spółdzielnie mieszkaniowe, itp.) 



Diagnoza społeczna środowiska
19,1% mieszkańców Milanówka to osoby w wieku 

poprodukcyjnym, w tym 1 037 mężczyzn i  2 364 kobiet

Senioralny 19,1%

Przedprodukcyjny 18,5%

Produkcyjny 59,5 %



Diagnoza potrzeb seniorów

• ograniczona oferta usług 
dla seniorów

• brak infrastruktury 

• gotowość seniorów do 
aktywności, społecznej,  
kulturalnej, sportowej



Już realizujemy!
Projekt EFS dla 45 osób pozostających bez pracy 

i bezrobotnych pn. Q-wpółPRACY

Dofinansowa
nie:

442 025,00zł

Udział własny:

110 506,25zł

Koszt 
całkowity

552 531,25zł



Pozyskaliśmy środki zewnętrzne 

SENIOR +  

Program rządowy

Dofinansowanie: 

239 784,00 zł

Udział 
własny:

59 956,00 zł

Koszt 
całkowity: 

299 730, 00 zł



ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH
Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego RPO

Dofinansowanie:

2 745 303,78zł

Udział 
własny:

209 000,00zł

Koszt całkowity: 

2 954 303,78zł 



Reorganizacja OPS tj. Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku 
Projekt RPO: Wiedza, Edukacja, Rozwój 

Dofinansowanie:

404 175,00zł

Proponowany 
Udział 

własny:

100 000,00zł

Koszt całkowity: 

504 175,00zł



NOWA JAKOŚĆ DZIAŁAŃ

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

3 427 112,78 zł

• Tyle pozyskano na 
rozwój i podniesienie 
jakości usług  
społecznych

404 175,00zł

• Tyle pozyskano na 
wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych w 
OPS

Łącznie pozyskane 

środki zewnętrzne:

3 831 287,78 zł



Nasze zasoby

• Zespół zaangażowanych 
profesjonalistów.

• Gotowość do podnoszenia 
kwalifikacji i podejmowania wyzwań  
i realizacji nowych projektów.

• Podnoszenie jakości usług 
społecznych poprzez pozyskiwanie 
środków zewnętrznych

• Współdziałanie przy realizacji zadań.



JEST - Nowa oferta OPS - BĘDZIE 

Wypłata świadczeń Asystent rodziny Praca socjalna Usługi opiekuńcze
Projekt socjalny: 

Milanowska Szkoła 
Senior+

4 Kluby seniora Usługi sąsiedzkie
Wypożyczalnia 

sprzętu 
ortopedycznego

E-usługi monitoring 
zdrowia

Usługi usprawniające

Senior + 

ośrodek wsparcia 
dziennego

Integracja 
międzypokoleniowa

Projekt  

Q-współPRACY

Współpraca z 
jednostkami miasta 

Współpraca  ze 
środowiskiem

i organizacjami 
pozarządowymi



Dlaczego SENIOR + ?

• brak infrastruktury dla seniorów w 

Milanówku, 

• wzrost liczby mieszkańców po 60-tym r. ż.,

• pogarszający się (wraz z upływem lat) stan 

zdrowia seniorów,

• wzrost poczucia osamotnienia i marginalizacji,

•trudna sytuacja materialna seniorów prowadzi 

do zmniejszenia oczekiwań i potrzeb względem 

jakości życia i pomniejszania znaczenia 

własnych potrzeb.

•brak miejsca służącego  solidarności i 

integracji międzypokoleniowej



Zalety utworzenia SENIOR+
• zwiększenie uczestnictwa seniorów 

w życiu społecznym, kulturalnym, 

artystycznym

• stworzenie miejsca do 

wykorzystania potencjału seniorów 

jako aktywnych członków 

społeczności

• profilaktyka , utrzymywanie i 

promocja  zdrowia oraz kondycji 

fizycznej seniorów,

• zwiększenie bezpieczeństwa 

seniorów

• zmiana świadomości społecznej i 

wzrost poczucia wartości



Dlaczego projekt: Rozwój usług 

społecznych?

Zmniejszenie skali zależności seniorów od 

innych

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług

Ochrona zdrowia i profilaktyka seniorów



Oferta projektu: Rozwój usług społecznych

• specjalistyczne usługi 
opiekuńcze usprawniające,

• sąsiedzkie usługi opiekuńcze, 

• E-usługi , 

• utworzenie i prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, 

• utworzenie Klubu Seniora w 4 
punktach miasta



Zajęcia w Klubie Seniora

I. AKTYWNY 
SENIOR

• zajęcia ruchowe

• spotkania 
edukacyjne 
(gerontolog, 
dietetyk, 
rehabilitant)  
Hortiterapia terapia 
wykorzystująca 
rośliny i ogrody). 

II. NOWOCZESNY 
SENIOR

• Zajęcia językowe

• Warsztaty: trening 
pamięci.

• Bezpieczny senior

• Warsztaty 
plastyczne 
rękodzielnicze, 
filmowe, 
fotograficzne. 



Zajęcia w Klubie Seniora

III. E-SENIOR

• Nowe technologie 
(obsługa laptopa, 
smartphon'a, telefonu 
komórkowego

IV. SPOŁECZNY 
SENIOR  

• Integracja 
międzypokoleniowa 
i przeciwdziałanie 
bierności i 
pogłębiającej się 
izolacji osób 
starszych. 



Rezultaty projektu „Rozwój usług społecznych”

• stworzenie infrastruktury 
do świadczenia usług 
społecznych

• zwiększenie dostępu 
mieszkańcom Gminy 
Milanówek do trwałych 
oraz wysokiej jakości 
usług społecznych 

• podniesienie jakości życia 
seniorów poprzez  
aktywizację i włączanie 
społeczne.



Jak zrealizować wytyczone działania?

rozszerzenie działań na  inne grupy osób marginalizowanych i 
podatnych na wykluczenie społeczne 

(nowe wnioski o środki zewnętrzne)

otwarcie na działania środowiskowe i integrację międzypokoleniową
(środki zewnętrzne EFS na Projekty społeczne 3,5 mln zł) 

realizacja dotychczasowych działań merytorycznych 
(budżet bieżący 18 mln zł) 

wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS 

(środki zewnętrzne 404 175 zł) 

zmiana siedziby i dostosowanie do potrzeb jednostki 

(środki własne 100 tys zł)  



Dlaczego „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku?

• zgodne z wytycznymi MRPiPS i 

planowanymi zmianami w strukturach 

instytucji pomocy społecznej

• pozwoli na sprawną realizację nowych 

zadań,

• doprowadzi do wzmocnienia potencjału 

instytucji OPS działającej na rzecz 

włączania społecznego w środowisku 

lokalnym,

• obecnie może być realizowane z 

pozyskanych środków zewnętrznych



Współdziałamy!

• Współpraca z innymi 
jednostkami i 
organizacjami!

• Określamy priorytety i 
działamy RAZEM z 
mieszkańcami! 

• Dostosowujemy i 
remontujemy miejsca 
publicznie użyteczne!



Po co to wszystko?
• Odpowiadamy na 

potrzebę socjalizacji i 
rozwoju.

• Realizujemy działania, 
które wpisują się w 
politykę państwa, strategię 
miasta i program 
rewitalizacji.

• Budujemy pozytywny 
wizerunek Miasta, z 
którego jesteśmy dumni.

Dla zwiększenia 

dojrzałości społecznej 

mieszkańców, którą 

poznajemy po tym jaki 

mamy stosunek do 

najsłabszych np. 

seniorów, których 

świadomie chcemy 

wspierać



Rezultaty:
• Ograniczenie wydatków społecznych 

(opłata gminy za pobyt mieszkańców w 

domach pomocy społecznej  w ciągu 

ostatnich 3 lat wzrosła do  1 000 000,00 zł 

rocznie i nadal rośnie). 

• Stworzenie warunków do solidarności i 

integracji międzypokoleniowej 

• Budowanie poczucia wartości i szacunku 

wśród mieszkańców Miasta poprzez 

edukację: 

• do starości –całego społeczeństwa, 

• przez starość-od najmłodszego pokolenia 

• w starości- także seniora



Mapa miejsc działających usług społecznych

w 2018 roku w Milanówku 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Kościuszki 16
2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 
ul. Kościuszki i ul. Grudowska
3. Świetlica dla dzieci i rodzin, 
ul. Szkolna 12
4. Świetlica dla dzieci i rodzin,
ul. Na skraju 
5. Klub SENIORA, Grudów
6. Klub SENIORA, ul. Kościuszki 11
7. Klub SENIORA, ul. Brzozowa
8. Klub SENIORA, Północna część miasta
9. Dzienny Dom SENIOR +,
ul. Warszawska 18
10. Wypożyczalnia sprzętu 
ortopedycznego, Centrum Miasta
11. Integracja międzypokoleniowa, 
ul. Inżynierska



Dziękuję za uwagę!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

Krystyna Kott


