
SPRAWOZDANIA ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OPS za rok 2005 

Na Woli funkcjonują: 

1 niepubliczny i 3 publiczne Domy Pomocy Społecznej oraz 

1 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, 

2 Domy Dziecka, 

1 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

1 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 

14 świetlic opiekuńczo- wychowawczych, Ośrodek dla Uchodźców, 

7 noclegowni i schronisk dla bezdomnych, w których zapewnionych jest ok. 800 miejsc (w okresie 

zimowym liczba ta wzrasta do 1000-1100), 

1 – stołówka dla bezdomnych i ubogich wydająca bezpłatne posiłki i 

1- poradnia zdrowia dla bezdomnych prowadzona przez „Lekarzy Nadziei”, 

placówki integracyjne, a wśród nich: 

2 placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji, dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i motorycznymi. 

Partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i innych publicznych instytucji pomocy społecznej są 

organizacje pozarządowe, które realizują zadania w zakresie pomocy: chorym, niepełnosprawnym, 

starym, bezdomnym, uzależnionym, więźniom, bezrobotnym, rodzinom niewydolnym i 

dysfunkcyjnym, szczególnie dzieciom. Funkcjonują także związki zrzeszające seniorów i 

kombatantów. 

Na Woli ma swoją siedzibę: Urząd Pracy m. st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Zespół 

Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

______________________________ 

1. INFORMACJE O DZIELNICY WOLA 

Wola jest jedną z osiemnastu dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy. 

Zamieszkuje ją, zgodnie z danymi GUS opracowanymi na podstawie Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2002 roku 148.869 osób, co stanowi *% wszystkich warszawiaków. 

Wola jest trzecią, co do liczebności dzielnicą Warszawy. Z powyższego zestawienia wynika, że na 

Woli mieszka znacznie więcej osób w podeszłym wieku niż średnio w Warszawie, na 100 osób w 

wieku produkcyjnym przypada na Woli 66 w wieku nieprodukcyjnym (w Warszawie współczynnik 

ten wynosi 55). Na Woli odnotować można też nieco wyższą liczbę osób żyjących samotnie, w 

jednoosobowych gospodarstwach domowych. 

  



2. ZADANIA OŚRODKA 

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym 31.12.2005r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wola realizuje zadania wynikające z zapisów poniższych ustaw: 

ustawa o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004, Nr.64, poz.593) 

ustawa o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2003, Nr228, poz.2255) 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.  

z 2002. Nr. 147, poz.1231) 

ustawa o zapobieganiu narkomanii (Dz.U.z 2003, Nr.24, poz.198) 

ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 

210, poz.2135) 

ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.z 2005, Nr 

86, poz. 732) 

ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określone są statutem stanowiącym załącznik Nr 17 do uchwały 

Nr XLVII/1199/2005 rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005r zmieniony w części uchwały Nr 

LX/1641/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005r. 


