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Powiatowy program pomocowy „Zima” 2021/2022,  

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  

listopad 2021 r. – marzec 2022 r. 

 
Opracowanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 

ul. Wrocławska 8,  63 – 800 Gostyń 

Tel. 65 572-75-28 
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Lp. 

 

Formy pomocy 

 

 

Realizatorzy 

 

Koszty 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość schronienia całodobowego dla 5 osób - kobiet i dzieci. 

 

 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

Marysin 1 

63 -820 Piaski 

tel. 65 573 90 00 

(placówka całodobowa) 

 

20,00 zł na osobę za dobę 

 

 

 

 

2. 

 

1 miejsce całodobowe 

 

Dom Pomocy Społecznej 

Zimnowoda 17 

63 – 810 Borek 

tel. 65 571 66 83 

(placówka całodobowa) 

 

 

Stawka dzienna 110,00 zł 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

2 miejsca noclegowe  

 

Dom Pomocy Społecznej 

Chumiętki 22 

63 – 840 Krobia 

tel. 65 571 17 17 

(placówka całodobowa) 

 

 

 

Stawka dzienna 150,00 zł. 

4. 

 

 

 

 

 

Szpital zapewni świadczenia zdrowotne, rezerwując trzy stanowiska 

łóżkowe (jedno na oddziale wewnętrznym, jedno na oddziale 

chirurgii ogólnej, jedna w izbie przyjęć). 

Samodzielny Zespół Opieki 

Zdrowotnej 

Plac K. Marcinkowskiego 8/9 

63 – 800 Gostyń 

65 32 26 800 

Fax (065) 3226840 

(placówka całodobowa) 

 

 

- 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Systematyczne diagnozowanie zaniedbanych środowisk w celu 

podjęcia szybkich interwencji w razie wystąpienia 

niepokojących zjawisk. 

2. Udzielanie pomocy finansowej na zakup opału i ciepłej  

odzieży, z możliwości dowozu opału do miejsca zamieszkania 

klienta. 

3. Współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania uczniów  

w szkołach. 

4. Zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. 

5. Zbiórka odzieży używanej każdego dnia w godzinach  

urzędowania i przekazywanie jej potrzebującym 

podopiecznym. 

6. Zabezpieczenie usług opiekuńczych dla samotnych osób  

starszych, niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania – ze 

wzmożoną opieką w okresie zimowym. 

7. Kierowanie osób bezdomnych i pozbawionych miejsca 

zamieszkania do schronisk i noclegowni. 

8. Współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomani oraz Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – monitorowanie osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem. 

9. Współpraca z Posterunkiem Policji w Poniecu w zakresie 

monitorowania miejsc, gdzie mogą przebywać osoby 

bezdomne lub uzależnione. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Krobska 45a 

64 -125 Poniec 

tel. 65 57 31 318 

email: poniec@opsinfo.pl 

 

pn. 8:00 – 16:00 

wt.-pt. 7:00 – 15:00 

 

Zgodnie z obowiązującą 

ustawą o pomocy społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

1. Zapewnienie usług opiekuńczych w szczególności dla osób 

samotnych w miejscu zamieszkania, z możliwością 

rozszerzenia opieki w przypadku wystąpienia dodatkowych 

potrzeb  

w środowisku lokalnym. Zapewnienie specjalistycznych usług 

 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Droga Lisia 1 

63 - 810 Borek Wlkp. 

tel. 65 571 61 12 

 

MGOPS Borek Wlkp.  

realizacja ustawy o pomocy  

społecznej 

 

kwota za 1 godz.  
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opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Pozyskanie dodatkowej, pełniejszej diagnozy przez  

pracowników socjalnych w swoim terenie działania. 

3. 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. 

4. Pomoc doraźna (bieżące realizowanie wniosków – pomoc  

w formie zasiłków celowych ma dofinansowanie ogrzewania  

w tym zakup opału) dla osób samotnych i rodzin, które 

wymagają takiego wsparcia. 

5. Dożywianie w ramach programu wieloletniego „Posiłek  

w szkole i w domu” 

 obiady dla uczniów w szkołach,  

 zasiłki celowe na zakup żywności lub zakup żywności. 

6. Współpraca z Parafialnym Zespołem „Caritas” oraz 

Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” 

Realizacja pomocy dla osób i rodzin potrzebujących w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

7. Współpraca z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami 

środowiskowymi, policją i kuratorami sądowymi. 

8. Współpraca z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji  

Kryzysowej w Piaskach w sytuacjach kryzysowych. 

9. Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym  

w placówkach wsparcia (opłacanie pobytu i wyżywienia  

w schroniskach i noclegowniach w sytuacji koniecznych). 

Jeżeli będzie możliwość pod względem wolnych miejsc to 

planowane jest zabezpieczenie schronienia z usługami 

opiekuńczymi dla osób bezdomnych wymagających takiego 

wsparcia. 

10. Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – monitorowanie osób uzależnionych, które są 

najbardziej narażone w okresie zimowym. 

 

pn. 8:00 – 16:00 

wt.-pt. 7:00 – 15:00 

usług opiekuńczych: 30,00 zł 

zgodnie z ustawa o pomocy 

społecznej i Uchwałą Rady 

Miejskiej,  

48,00 zł odpłatność za usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi - 

odpłatność zgodnie  

z ustawą i rozporządzeniem 

 

MGOPS Borek, realizacja  

ustawy o pomocy społecznej,  
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11. Współpraca z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego. 

12. W sytuacji obligatoryjnej interwencyjne umieszczenie osób  

w domach pomocy społecznej. 

13. Kontynuowanie współpracy z pedagogami szkół i przedszkoli  

z terenu gminy dotyczy to szczególnie dożywiania dzieci  

i uczniów. 

 

7. 1. Bieżąca realizacja wniosków osób potrzebujących na zakup 

opału  

i cieplej odzieży.  

2. Wypłacanie zasiłków celowych na zakup opału i ciepłej odzieży  

z możliwością dowozu opału do miejsca zamieszkania. 

3. Upowszechnianie informacji o możliwości korzystania z pomocy  

w razie trudnej sytuacji bytowej za pośrednictwem prasy, 

sołtysów i kurend. 

4. Zapewnienie osobom potrzebującym jednego gorącego  

posiłku dziennie: na terenie Krobi  i gminy. 

5. Prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie możliwości 

przekazywania osobom będący w trudnej sytuacji życiowej 

sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia, mebli, 

pościeli, kocy, itp. 

6. Współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania dzieci. 

7. Systematyczne diagnozowanie zaniedbanych środowisk w celu 

podjęcia szybkiej interwencji w razie wystąpienia niepokojących 

zjawisk. 

8. Współpraca ze szkołami, policją, organizacjami pozarządowymi,  

lekarzami rodzinnymi i spółkami pielęgniarskimi 

(pielęgniarkami) w dziedzinie zachowania stałej płynności  

w przekazywaniu bieżących informacji o poszczególnych 

środowiskach. 

9. Współpraca z Inspektorem ds. Uzależnień – monitorowanie osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 

10. Współpraca z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Powstańców Wlkp. 126 

63 – 840 Krobia 
65 571 11 09 

opskrobia@poczta.onet.pl 

 

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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Kryzysowej w Piaskach. 

11. Współpraca z Fundacją „Sąsiedzi Sąsiadom” w ramach realizacji 

programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności 

UE”. 

12. Z chwilą pojawienia się konieczności zapewniania osobom 

bezdomnym schronienia, ośrodek przewidział kierowanie tych 

osób do schroniska lub noclegowni. 

13. Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z możliwością rozszerzanie opieki w razie 

wystąpienia dodatkowych potrzeb. 

14. Współpraca z parafialnym zespołem „Caritas”- pomoc dla rodzin 

potrzebujących. 

 

 

 

 

Całkowity koszt 1 godziny 

usług w roku 2021 wynosi: 

– usług opiekuńczych 29,00 zł  

- usług specjalistycznych 58,00 

zł 

 

8. 

 

1. Rozeznanie potrzeb środowiska ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na sytuację osób niepełnosprawnych, starszych- 

niedołężnych, samotnych i bezdomnych oraz osób pozostających 

w izolacji domowej. 

2. Pomoc w formie zasiłków celowych na ogrzanie mieszkania, 

zakup opału oraz    zasiłków okresowych na niezbędne potrzeby 

bytowe. 

3. Pomoc w formie opału (węgiel, drewno opałowe) – wraz  

z możliwością dowozu do domu – osobom będącym  

w trudnej sytuacji rodzinno – materialnej. 

4. Zabezpieczenie usług opiekuńczych dla samotnych osób    

starszych – niedołężnych ze wzmożoną opieką w okresie          

zimowym.  

5. Dożywianie dzieci w szkole: w postaci obiadów, drugiego 

śniadania w szkole dla dzieci z o trudnej sytuacji, pozbawionym 

ciepłego posiłku.  

6. Posiłek dla potrzebujących z możliwością dowozu do domu. 

7. Współpraca z Noclegowniami i Schroniskami oraz z BOIK  

w Piaskach. Kierowanie osób pozbawionych schronienia celu 

zabezpieczenia noclegu i posiłku (pokrywanie kosztów pobytu  

w noclegowni). 

 

Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej 

ul. St. Nadstawek 6 

63 – 830 Pępowo 

tel. 65 575 89 89 

 

pn. 8:00 – 16:00 

wt.- pt. 7:00 – 15:00 

 

 

Nieodpłatne w ramach 

działalności OPS 

 

 

 

 

 

 

 

OPS- opiekunki domowe 

 

 

We współpracy z 

wychowawcami klas, dyrekcją 

szkół i pedagogami szkolnymi 

 

OPS- opiekunki domowe 

stołówka przy szkole, 

spółdzielnia socjalna 

KAMERDYNER, restauracja. 
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8. Interwencyjne kierowanie do DPS na okres jesienno –   zimowy. 

9. Pomoc w naturze (ciepła odzież, obuwie, bielizna pościelowa, 

koce) również w ramach „Akcji pomocy wzajemnej”. 

10. Dostarczenie potrwa wigilijnych dla osób samotnych, żyjących 

w trudnych warunkach materialno – życiowych oraz osób 

przebywających w izolacji domowej i kwarantannie. 

11. Monitorowanie sytuacji osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem, przebywających w trudnych warunkach     

mieszkaniowych – współpraca z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

12. 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. 

13. Upowszechnienie możliwości korzystania z pomocy w razie 

trudnej sytuacji bytowej – za pośrednictwem prasy lokalnej oraz 

kurend.  

14. Punkt konsultacyjny przy 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. 

 

 

 

OPS przy współpracy  

z Gminną Komisją RPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS + Gminna Komisja RPA 

 

9. 
MGOPS w Gostyniu będzie realizował w okresie zimowym 

2021/2022 na terenie gminy Gostyń projekt socjalny 

„Bezpieczna Zima” 

1. Sporządzanie listy rodzin/osób zagrożonych, w tym 

nieporadnych ze względu na wiek, sytuację zdrowotną oraz inne 

przyczyny powodujące stan nieporadności. 

2. Monitorowanie sytuacji w środowisku: 

- rodzin/osób znajdujących się na liście osób zagrożonych;  

- osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych;  

Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wrocławska 256 

63 – 800 Gostyń 

tel. 65 572-01-64 

lub 65 572-01-11 

mops@gostyn.pl 

 

pn. 8:00 – 16:00 

wt.- pt. 7:00 – 15:00 

Pomoc udzielana zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mops@gostyn.pl
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- monitorowanie miejsc, w których przebywają osoby 

bezdomne, w tym opuszczone lokale, budynki, itp.  

3. Udzielanie wsparcia osobom przebywającym w kwarantannie 

(dokonywanie zakupów, dostarczanie żywności, niezbędnych 

artykułów i środków czystości oraz ciepłego posiłku). 

4. Wydawanie ciepłego posiłku osobom potrzebującym: osobom 

dorosłym, samotnym, uzależnionym i niezaradnym życiowo. 

5. Wydawanie produktów żywnościowych przez Polski Komitet 

Pomocy Społecznej. 

6. Praca z ludźmi uzależnionymi jako grupą najbardziej zagrożoną 

w okresie zimowym poprzez:  

- prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej,  

- zapewnienie ciepłego posiłku, 

- zaopatrzenie w odzież, obuwie zimowe. 

7. Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym oraz innym 

potrzebującym: 

- kierowanie kobiet z dziećmi do BOIK w Piaskach 

- kierowanie kobiet i mężczyzn do schronisk, domów pomocy 

społecznej w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej 

właściwymi do ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały 

osoby bezdomnej. 

8. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom starszym, samotnym, 

schorowanym i niepełnosprawnym: 

 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

starszych, niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie, 

codziennie od  godz. 6:00 do 22:00, a także w soboty, 

niedziele, i święta;  

 -wsparcie osób starszych, w wieku 60+, poprzez 

oferowanie zajęć poprawy jakości życia, profilaktykę 

zdrowotną oraz zapewnienie posiłku; 

9. Bieżące realizowanie wniosków osób potrzebujących pomocy. 

10.  Pomoc w formie rzeczowej „drewno” dla środowisk 

znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji w miarę 

 

 

 

 

MGOPS przy współpracy 

z Barem :Chegars” i Fundacją 

„Wolne Miejsca” 

 

 

 

 

 

BOIK w Piaskach,  PCPR  

w Gostyniu, domy pomocy 

społecznej 

 

 

Współpraca z Dziennym 

Domem „Senior+” i 

Spółdzielnią Socjalną „Arka” 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z ZGKiM  

w Gostyniu. 
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posiadanych zasobów Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Gostyniu. 

 

10.  

1.  Usługi opiekuńcze – opieka nad osobami samotnymi wg 

rozpoznanych potrzeb. 

2. Zapewnienie ciepłej odzieży, koców, pościeli. 

3. Obiady dla 40 uczniów w szkołach podstawowych.  

4. Zasiłki celowe na zakup żywności. 

5. W punkcie wydawania posiłków – obiady dla seniorów, 

samotnych, bezdomnych wg potrzeb. 

6. Zasiłki celowe na zakup opału wg rozpoznanych potrzeb  

i możliwości GOPS. 

7. Zapewnienie ciepłego posiłku oraz opłacenie pobytu noclegowni 

dla 2 osób bezdomnych. 

 

 

Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej 

w  Piaskach 

ul. Szkolna 1 

63 – 820 Piaski 
tel. 65 573 90 08 

 

pn. 8:00 – 16:00 

wt.- pt. 7:00 – 15:00 

 

 

GOPS oraz podopieczni 

zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej oraz Uchwałą Rady 

Gminy Piaski  

 

Koszt obiadu 10,00 zł – 

podopieczni lub pomoc  

z GOPS 

 

11.  

1. Zabezpieczenie potrzeb osób najbardziej narażonych na 

działanie niskich temperatur, zwłaszcza pozostających bez 

schronienia, osób samotnych i niesamodzielnych. 

2. Zapewnienie usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione 

przez MGOPS dla osób starszych, chorych i zniedołężniałych. 

3. Pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych  

i celowych specjalnych oraz pomoc w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 

- 2023 w postaci obiadów dla uczniów w szkołach  

i przedszkolach oraz zasiłków na zakup żywności. 

4. Pomoc w formie odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa 

domowego, pościeli, koców itp.  

5. Objęcie osób i rodzin potrzebujących z terenu gminy pomocą  

w formie opału lub zasiłku celowego na opał. W sumie z takiej 

formy pomocy skorzysta około 20 rodzin. 

6. Pomoc w formie drewna pochodzącego ze ścinki drzew 

prowadzonej na terenie gminy.  

 

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 
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7. Pomoc w formie paczek świątecznych, pochodzących  

z holenderskiej gminy Leudal, z którą gmina współpracuje od 

kilkunastu lat.– wytypowano 28 rodzin, osób samotnych.  

8. Zapewnienie schronienia dla osób niemających własnego 

lokalu – w ramach współpracy z Ośrodkiem Barka dla 

bezdomnych w Chudobczycach, a także Noclegownią dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Kaliszu.  

9. 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). 

10. Współpraca z grupami samopomocowymi przy miejscowej 

Parafii Św. Michała Archanioła, które niosą pomoc rodzinom, 

osobom samotnym, starym i schorowanym mieszkańcom 

parafii.  

11. Pomoc w formie dożywiania w przedszkolu i szkołach. 

12. Współpraca z Klubem Seniora - jest to m.in. miejsce spotkań 

osób szczególnie narażonych na trudności wynikające  

z obniżonych temperatur, zapewniające możliwość spędzenia 

czasu i ciepły posiłek. 

13. Rozpowszechnianie apelu Ośrodka do mieszkańców gminy  

o sygnalizowanie faktów zagrożeń życia i zdrowia w okresie 

zimowym wśród osób najbardziej narażonych na działanie 

niskich temperatur. 

14. Realizacja programu „Wspieraj Seniora”, która wspiera 

seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii 

zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

polega w szczególności na dostarczeniu zakupów 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środki higieny osobistej. 

 

Współpraca z holenderską 

gminą Leudal 



Powiatowy program pomocowy „Zima 2021/2022”, realizowany w Powiecie Gostyńskim 
 

 

 

12. 

 

1. Program „Mikołaje 2021” – przygotowanie we współpracy ze 

szkołami, firmami, OPS-ami i Stowarzyszeniem DZIECKO –  

paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych, dla osób 

starszych, samotnych. 

2. Możliwość skorzystania z poradnictwa socjalnego, 

pedagogicznego, psychologicznego.  

3. Punkt informacyjny o formach i miejscach udzielania pomocy. 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gostyniu 

ul. Wrocławska 8  

63-800 Gostyń  

tel. 65 572 75 28 

pcpr@gostyn.pl 

pn. - pt. 7:00 – 15:00 

 

-  

    Pomoc nieodpłatna 

13.  

1. Współrealizowanie powiatowego programu „Mikołaje 2021” - 

współpraca z PCPR w Gostyniu.  

2. Pomoc w pozyskaniu ciepłej odzieży, butów zimowych, itp. 

 

 

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” 

ul. Bojanowskiego 14a 

63-800 Gostyń 

tel. 725 167 236 

stowarzyszeniedziecko@wp.pl 

 

 

 

Pomoc nieodpłatna 
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