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Powiatowy program pomocowy „Zima” 2014/2015,
realizowany w Powiecie Gostyńskim

Cel:
zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działanie niskich temperatur
Adresaci:
osoby bezdomne, pozostające bez schronienia; osoby niedołężne, niesamodzielne,
samotne, wymagające pomocy i opieki
Czas realizacji
Sezon zimowy: listopad 2014 r. – marzec 2015 r.
Opracowanie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
ul. Nowe Wrota 7 63 – 800 Gostyń
Tel. 65 572-75-28
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Formy

Lp.
1.

- Możliwość schronienia dla kobiet i dzieci.
- Pomoc psychologiczna, pedagoga, prawnika, terapeuty
i pracownika socjalnego.

Realizatorzy
Bonifraterski Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Marysin 1
63 -820 Piaski
tel. 65 573 90 00
(placówka całodobowa)

Koszty
10,00 zł na osobę za dobę.

2.
- Ciepły posiłek w formie obiadu.

Dom Pomocy Społecznej
Chwałkowo 74
63- 840 Krobia
tel. 65 571 17 06
(placówka całodobowa)

Koszt jednego dwudaniowego
obiadu to 6,00 zł.

3.

- 2 miejsca.

Dom Pomocy Społecznej
Zimnowoda 17
63 – 810 Borek
tel. 65 571 66 83
(placówka całodobowa)

Stawka dzienna 60,00 zł.

4.

- 4 łóżka w oddziałach szpitala.

Samodzielny Zespół Opieki
Zdrowotnej
Plac K. Marcinkowskiego 8/9
63 – 800 Gostyń
65 572 67 00
(placówka całodobowa)

Koszt pobytu na oddziale
wynosi 150,00 zł na dobę.
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5.

- Schronienie dla 4 osób. Ze względu na charakter
placówki przewidziane jest przyjęcie matki z dziećmi.

Dom Dziecka
Bodzewo 64
63 -820 Piaski
tel. 65 573 01 23
(placówka całodobowa)

6.

- Rozeznanie potrzeb środowiska ze zwróceniem szczególnej
uwagi na sytuację. osób niepełnosprawnych, starszych,
niedołężnych, samotnych i bezdomnych oraz dzieci
dojeżdżających do szkół.
- Pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału oraz
zasiłków okresowych na niezbędne potrzeby bytowe.
- Pomoc w formie opału (węgiel, drewno opałowe) – wraz
z możliwością dowozu do domu – osobom będącym
w trudnej sytuacji rodzinno – materialnej.
- Zabezpieczenie usług opiekuńczych dla samotnych osób
starszych – niedołężnych ze wzmożoną opieką w okresie
zimowym.
- Dożywianie dzieci w szkole: w postaci obiadów, drugiego
śniadania w szkole dla dzieci z o trudnej sytuacji,
pozbawionym ciepłego posiłku.
- Posiłek dla potrzebujących z możliwością dowozu do
domu.
- Współpraca z Noclegowniami i Schroniskami oraz
z BOIK na Piaskach; kierowanie osób pozbawionych
schronienia celu zabezpieczenia noclegu i posiłku
(pokrywanie kosztów pobytu w noclegowni)
- Interwencyjne kierowanie do DPS na okres jesienno –
zimowy.
- Pomoc w naturze (ciepła odzież, obuwie, bielizna
pościelowa, koce) pozyskiwana w ramach współpracy

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Nadstawek 6
63 – 830 Pępowo
tel. 65 573 63 05
pn. 8:00 – 16:00
wt.- pt. 7:00 – 15:00

Stawka dzienna 71,68 zł.

Nieodpłatne w ramach
działalności OPS.
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z Holandią oraz zbiórki wśród mieszkańców „Akcja
pomocy wzajemnej”.
- Wigilia dla osób samotnych, żyjących w trudnych
warunkach materialno – życiowych.
- Świąteczne paczki żywnościowe dla 100 rodzin i osób –
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
- Monitorowanie sytuacji osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem przebywających w trudnych warunkach
mieszkaniowych – współpraca z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami,
policją, szkołą oraz organizacjami pozarządowymi
i sołtysami wsi w celu skoordynowania działań na rzecz
osób szczególnie narażonych na skutki warunków
atmosferycznych oraz wczesne reagowanie zapobiegające
sytuacjom kryzysowym.
- Upowszechnienie możliwości korzystania z pomocy
w razie trudnej sytuacji bytowej – za pośrednictwem
prasy lokalnej oraz kurend.
- Punkt konsultacyjny przez GOPS – dla osób w trudnej
sytuacji bytowej (m.in. osoby z problemami rodzinnymi,
emocjonalnymi oraz uzależnione i ofiary przemocy
domowej), bezpłatne porady i wsparcie psychologa
i terapeuty ds. uzależnień.
7.

- Bieżąca realizacja wniosków od potrzebujących na zakup
opału i ciepłej odzieży.
- Pomoc żywnościowa w formie produktów żywnościowych
z programu „Pomoc Żywnościowa”.
- Wypłacanie zasiłków celowych na zakup opału i ciepłej
odzieży, z możliwości dowozu opału do miejsca
zamieszkania.
- Współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krobska 45a
64 -125 Poniec
tel. 65 57 31 318

Realizacja ustawy o pomocy
społecznej

pn. 8:00 – 16:00
wt.-pt. 7:00 – 15:00

Tona opału – węgla – 750,00
zł.
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w szkołach oraz firmą „Smakuś”, jeżeli zachodzi potrzeba
dożywiania osób dorosłych, zakup jednego gorącego
posiłku lub wykupienie pełnego obiadu.
- Systematyczne diagnozowanie zaniedbanych środowisk
w celu podjęcia szybkich interwencji.
- Zbiórka odzieży używanej każdego dnia w godzinach
urzędowania i przekazywanie jej potrzebującym
podopiecznym.
- Współpraca z Pełnomocnikiem ds. uzależnień oraz
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
monitorowanie osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem przebywających w trudnej warunkach
mieszkaniowych.
- Zabezpieczenie usług opiekuńczych dla samotnych osób
starych, niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania –
ze wzmożoną opieką w okresie zimowym.
- Kierowanie osób bezdomnych do schronisk i noclegowni
(pokrywanie kosztów)

Koszt gorącego posiłku 3,38
zł, pełnego obiadu 8,00 zł.

Koszt 1 doby noclegowni od
25,00 zł do 30,00 zł.,
schronisko – od 8,00 zł do
10,00 zł.

8.
- Zapewnienie usług opiekuńczych w szczególności dla osób
samotnych w miejscu zamieszkania, z możliwością
rozszerzenia opieki w przypadku wystąpienia dodatkowych
potrzeb.
- Uzyskiwanie dodatkowej, pełniejszej diagnozy przez
pracowników socjalnych w swoim terenie działania.
- Współpraca z sołtysami w celu zainteresowania się
osobami, które mogą być zagrożone skutkami niskich
temperatur i które będą wymagały jakiegokolwiek
wsparcia. Ogłoszenie informacji na stronie internetowej
ośrodka oraz w magazynie samorządowym.

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 13
63 - 810 Borek Wlkp.
tel. 65 571 61 12
Pn. 8:00 – 16:00
Wt.-pt. 7:00 – 15:00

- MGOPS Borek Wlkp.
realizacja ustawy o pomocy
społecznej, kwota za 1 godz.
usług opiekuńczych: 9,30 zł,
odpłatność zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
i uchwałą RM Borku Wlkp.
- MGOPS Borek , realizacja
ustawy o pomocy społecznej,
nieodpłatnie w ramach
działalności OPS
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- Pomoc doraźna (bieżące realizowanie wniosków na
dofinansowanie zakupu opału lub zasiłków celowych na
zakup opału) dla osób samotnych i rodzin, które wymagają
takiego wsparcia.
- Dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
a) obiady dla uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjach, realizowane w stołówkach szkolnych
i punktach wydawania posiłków
b) zasiłki celowe na zakup żywności,
- Współpraca z parafialnym zespołem „Caritas” – pomoc dla
rodzin potrzebujących.
- Organizowanie wigilii dla osób samotnych i samotnie
mieszkających.
- Współpraca z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami
środowiskowymi, policją i kuratorami.
- Współpraca z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej w Piaskach.
- Prowadzenie całorocznej zbiórki odzieży używanej
i wydanie jej
w godzinach urzędowania osobom
potrzebującym.
- Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym
w placówkach do tego przystosowanym (opłacanie
pobytu w noclegowni w sytuacji koniecznej).
- Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – monitorowanie osób
uzależnionych, które są najbardziej narażone w okresie
zimowym.
- Współpraca z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Kontynuowanie współpracy z pedagogami szkół
i przedszkoli z terenu gminy dotyczy to szczególnie
dożywiania dzieci i uczniów.
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9.

- Zabezpieczenie usług opiekuńczych dla osób starszych,
chorych, chorych i zniedołężniałych.
- Pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych
i celowych specjalnych oraz pomoc z programu państwa
w zakresie dożywiania w postaci obiadów dla uczniów
w szkołach i przedszkolach oraz zasiłków na zakup
żywności.
- Pomoc w formie odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa
domowego, pościeli, koców itp. Wymienione artykuły
pochodzą ze zbiórki organizowanej w OPS-ie na rzecz
najbardziej potrzebujących. Jak corocznie Ośrodek nasz
objął już i planuje objąć osoby i rodziny potrzebujące
z terenu gminy pomocą w formie opału lub zasiłku
celowego na opał. W sumie z takiej formy pomocy
skorzysta około 45 rodzin.
- Pomoc w formie drewna pochodzącego ze ścinki drzew.
- Współpraca z holenderską gminą Leudal, która przekazuje
gminie Pogorzeli paczki świąteczne oraz znaczne ilości
odzieży, obuwia, często sprzętu (w tym sprzętu
rehabilitacyjnego) a nawet mebli, które to kierowane są do
klientów Ośrodka.
- Zapewnienie schronienia osobom nie mającym własnego
lokalu mieszkaniowego poprzez min. współpracę z BOIK
w Piaskach i Ośrodkiem MARKOT w Różnowicach oraz
Ośrodkiem Barka w Chudobczycach, a także Ośrodkiem
„New Life Center” w Długiej Goślinie i Fundacją na
Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem (Noclegownia
w Niechowie).
- Przy miejscowej Parafii Św. Michała Archanioła działają
grupy samopomocowe, które niosą pomoc rodzinom,
osobom samotnym, starym i schorowanym w formie
pomocy materialnej i samopomocy w codziennym

Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
63 -860 Pogorzela
tel. 65 573 49 53
pn. 8:00 – 16:00
wt.-pt. 7:00 – 15:00

Nieodpłatne w ramach
działalności MGOPS

Powiatowy program pomocowy „Zima 2014/2015”, realizowany w Powiecie Gostyńskim
funkcjonowaniu rodzin.
- Współpraca z lekarzami rodzinnymi z Przychodni
„ASKLEPIOS” w Pogorzeli, pielęgniarką środowiskową,
policją, szkołami z terenu gminy i organizacjami
pozarządowymi (zwłaszcza Towarzystwem Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Pogorzeli).
- Pomoc w formie dożywiania:
 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum
dożywiane są w stołówce szkolnej działającej przy
Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Pogorzeli
 dzieci chodzące do Przedszkola w Pogorzeli są
dożywiane w tej placówce
 Ośrodek dożywia też dzieci w szkołach poza swoją
gminą.
- Klub Seniora – spotkania odbywają się trzy razy
w tygodniu. Klub jest miejscem spotkań osób
szczególnie narażonych na trudności wynikające
z obniżonych temperatur, miejscem gdzie można spędzić
czas i zjeść ciepły posiłek.
- Jedną z form pomocy dla dzieci i rodzin mających
trudności materialne i wychowawcze są świetlice
środowiskowe działające przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli.
- W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pogorzeli Ośrodek
organizował festyn dla rodzin z terenu gminy Pogorzela.
Wraz z Komisja i Świetlicą Środowiskową
zorganizowano Dzień Seniora.
- Na stronie Ośrodka umieszczony jest coroczny apel dla
mieszkańców gminy o sygnalizowanie faktów zagrożeń
życia i zdrowia w okresie zimowym wśród osób
najbardziej narażonych na działanie niskich temperatur.
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10.

- Usługi opiekuńcze - zatrudniono dodatkowo osoby na
umowę zlecenie do opieki nad osobami samotnymi (wg
rozpoznanych potrzeb).

GOPS Piaski
ul. 6 stycznia 1
63 – 820 Piaski
tel. 65 573 90 08

- GOPS + podopieczni
odpłatność zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
i Uchwałą RG Piaski

- Przygotowanie paczek z ciepłą odzieżą, kocami, pościelą.
- 50.000,00 zł

- Obiady dla 120 uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjach.
- Zasiłki celowe na zakup żywności z programu Rządowego
„Posiłek dla potrzebujących” (130 rodzin).
- W uruchomionym punkcie wydawania posiłków obiady dla
seniorów, samotnych, bezdomnych wg potrzeb.

- 70.000,00 zł
-Koszt obiadu 5,00 zł ponosi
kupujący lub pomoc GOPS
na zasadach ustawy
o pomocy społecznej
- 10.000,00 zł (zasiłki celowe
zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej)
- Zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej

- Zasiłki celowe na zakup opału wg rozpoznanych potrzeb
i możliwości GOPS.
- Dla osób bezdomnych ciepły posiłek w punkcie oraz
opłacenie pobytu w noclegowni dla 2 osób.
11.
- Monitorowanie sytuacji:
a) osób bezdomnych, uzależnionych i przebywających
w trudnych warunkach
b) osób starszych, samotnych niepełnosprawnych
- Wydawanie ciepłego posiłku osobom potrzebującym:
a) osobom samotnym, niepełnosprawnym – Dom
Dziennego Pobytu, ul. Polna 72,
b) osobom dorosłym, samotnym, uzależnionym
i niezaradnym życiowo na terenach wiejskich,
c) dzieciom w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wrocławska 256
63 – 800 Gostyń
tel. 65 572-01-64
lub 65 572-01-11

Dwa razy w miesiącu
pracownicy socjalni, Straż
Miejska i Policja
MGOPS i Telemedica s.c.
DDP Gostyń,
Bar „Chegars” w Gostyniu –
dożywianie do domu
pracownicy socjalni,
Dowożenie do szkół wiejskich,
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-

Wydawanie produktów żywnościowych w Banku
Żywności prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej ul. Przy Dworcu 15, 63 Gostyń.

- Praca z ludźmi uzależnionymi jako grupą najbardziej
zagrożoną w okresie zimowym poprzez:
a) prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej przez
pracowników socjalnych,
b) zaopatrzenie w odzież i obuwie zimowe i inne sprzęty
gospodarstwa domowego Stacja Socjalna – PKPS
ul. Przy Dworcu 15, Gostyń,
c) zaopatrzenie w odzież używaną,
d) talony na odzież i obuwie.
- Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym
a) kierowanie kobiet z dziećmi do BOIK w Piaskach,
b) kierowanie przez MGOPS kobiet i mężczyzn do
noclegowni i domów dla bezdomnych, w porozumieniu
z Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi do
ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby
bezdomnej.
- Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
w miejscu zamieszkania dla osób starszych,
niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie i rodzin
niewydolnych wychowawczo codziennie od godz. 6:00
do godz. 22:00 także w soboty, niedziele i święta.
- Bieżące realizowanie wniosków od potrzebujących na
zakup opału:
a) osoby uzależnione, chore, niepełnosprawne
i niezaradne życiowo mają dostarczany opał do miejsca
zamieszkania,
b) pomoc w formie rzeczowej – drewno na opał dla
środowisk znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji

przedszkoli i żłobków.
Polski Komitet Pomocy
Społecznej (65 5720712) przy
współpracy z MGOPS
MGOPS – pracownicy socjalni
Stacja socjalna – PKPS
Pracownicy socjalni
MGOPS,
BOIK
Schroniska, noclegownie, DPS

Telemedica s.c. Zagruszany
52, 16 – 060 Zabłudów zlecane
przez MGOPS

MGOPS
ZGKiM Gostyń, Urząd
Miejski w Gostyniu, MGOPS
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w miarę posiadanych zasobów z ZGKIM Gostyń

12.

- Bieżąca realizacja wniosków od potrzebujących na zakup opału
i cieplej odzieży. Wypłacanie zasiłków celowych na zakup
opału i ciepłej odzieży z możliwością dowozu opału do
miejsca zamieszkania.
- Upowszechnianie informacji o możliwości korzystania
z pomocy w razie trudnej sytuacji bytowej za pośrednictwem
prasy, sołtysów i kurend.

- Zapewnienie osobom potrzebującym jednego gorącego
posiłku dziennie: w stołówce szkolnej, Spółdzielni
Socjalnej „Kamerdyner”, na terenie wiosek w szkołach,
gdzie zostały uruchomione punkty wydawania obiadów
dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- Prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie
możliwości przekazywania osobom będący w trudnej
sytuacji życiowej sprzętu gospodarstwa domowego
(tapczany, meble, pościel, grzejniki itp.).
- Współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania dzieci
i bezpośrednio ze stołówkami jeżeli zachodzi potrzeba
dożywiania osób dorosłych oraz monitorowanie osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
- Systematyczne diagnozowanie zaniedbanych środowisk
w celu podjęcia szybkiej interwencji w razie wystąpienia
niepokojących zjawisk.
- Współpraca ze szkołami, policją, organizacjami
pozarządowymi, z lekarzami rodzinnymi i spółką
pielęgniarską „PIGUŁKA” w dziedzinie zachowania
stałej płynności w przekazywaniu bieżących informacji
o poszczególnych środowiskach.
- Całoroczna zbiórka odzieży używanej i przekazywanie jej
podopiecznym.

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Wlkp. 126
63 – 840 Krobia
65 571 11 09
pon. 8.00 – 16.00
wt. – pt. 7.00 – 15.00

Pomoc udzielana zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej
po weryfikacji dochodów.
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- Coroczna organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób
samotnych, niepełnosprawnych, osób korzystających
z pomocy ośrodka oraz pozostałych mieszkańców gminy.
- Współpraca z Fundacją „Sąsiedzi Sąsiadom” w zakresie
wydawania żywności najuboższym mieszkańcom gminy.
- Z chwilą pojawienia się konieczności zapewniania osobom
bezdomnym schronienia, ośrodek przewidział kierowanie
tych osób do Leszna oraz do placówek znajdujących się
na terenie powiatu takich jak: domy pomocy społecznej,
Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Piaskach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie
i Gostyniu.
- Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z możliwością rozszerzanie opieki w razie
wystąpienia dodatkowych potrzeb.
- Współpraca z wolontariuszami Gminy Krobia w zakresie
odśnieżania,
robienia zakupów itp.
samotnym
i schorowanym mieszkańcom gminy.
- Zapewnieni dzieciom zajęć świetlicowych o charakterze
profilaktycznym, socjoterapeutycznym i wychowawczym
w oparciu o funkcjonowanie świetlic wiejskich przez cały
rok ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego.

13.

- Pomoc w ramach Banku Pomocy Rzeczowej prowadzonej
przez PCPR w Gostyniu: ciepła odzież, buty zimowe,
koce, AGD, meble itp.
- Monitoring osób i rodzin korzystających ze wsparcia
PCPR.
- Program „Mikołaje 2014” – przygotowanie we współpracy
ze szkołami, firmami i OPS-ami 400 paczek
świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych.

- Całkowity koszt 1 godziny
usług opiekuńczych w roku
2014 – 9,40 zł
i specjalistycznych – 15,50 zł

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu
ul. Nowe Wrota 7
63-800 Gostyń
tel. 65 572 75 28

- - Pomoc nieodpłatna

Powiatowy program pomocowy „Zima 2014/2015”, realizowany w Powiecie Gostyńskim
- Punkt informacyjny o formach i miejscach udzielania
pomocy.
14.

- Pomoc w pozyskaniu ciepłej odzieży, butów zimowych,
kocy.

Stowarzyszenie „Dziecko”
Bojanowskiego 14a
63-800 Gostyń
tel. 725 167 236

- - Pomoc nieodpłatna

