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 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Działoszynie  

MGOPS przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Działoszynie zorganizował projekt socjalny pt. „Używkom mówimy 
STOP”. Projekt socjalny skierowany był do młodzieży szkolnej, a jego celem było uświadomienia jej, jakie konsekwencje nie-
sie spożywanie substancji psychoaktywnych. 
  

Spotkanie informacyjne z członkami Zespołu Informacji Anonimowych Alkoholików odbyło się w dniu 24.02.2020 r. w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Działoszynie. 

Projekt socjalny „Używkom mówimy STOP” 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Działoszynie w okresie od 01.03.2020 r. do 
07.04.2020r. zrealizował projekt socjalny  
pt. „Świadomy Senior”, który skierowany był do 
seniorów korzystających z pomocy społecznej. 
  

Głównym celem projektu socjalnego było zwięk-
szenie poczucia bezpieczeostwa i dostarczenie 
osobom starszym wiedzy na temat tego, jak uni-
kad zagrożeo, nie dad się oszukad i bezpiecznie 
funkcjonowad w swoim środowisku zamieszkania. 
   

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii 
koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce pracownicy 
socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Działoszynie i dzielnicowi z Komisa-
riatu Policji w Działoszynie wyszli naprzeciw pro-
blemowi i informowali telefonicznie osoby star-
sze objęte projektem socjalnym, jak radzid sobie 
w zaistniałej sytuacji. 

Projekt socjalny „Świadomy senior” 

MGOPS przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecz-
nej w Sieradzu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 Podprogram 2019, polegający na dostarczaniu 
żywności dla najuboższych osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy 
Działoszyn. W okresie od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. z tej for-
my pomocy skorzystały 427 osoby w rodzinach. Pomocą żywno-
ściową w ramach PO PŻ mogą byd objęte osoby i rodziny znajdu-
jące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określo-
ne w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1876) i których dochód nie przekracza 
200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  
z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Podane kwoty są maksymalne, 
a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zaintereso-
waną z przyznanej pomocy w postaci paczki żywnościowej.  
Od tej zasady nie ma żadnych ustępstw. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
Podprogram 2019 

Projekt społeczny „Pudełko życia” ma na 
celu zapewnienie osobom starszym, 
mieszkającym samotnie, niesamodziel-
nym, niepełnosprawnym czy przewlekle 
chorym wsparcia w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia, podczas udzielania 
pomocy przez różnego rodzaju służby: 
medyczne, socjalne i inne. Projekt zakła-
da umieszczenie wszystkich ważnych  
informacji o pacjencie w jednym miejscu. 

Pudełko życia 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach  

Pracownicy i uczestnicy ŚDS w Niżankowicach w paź-
dzierniku tego roku obchodzili dziesiątą rocznicę dzia-
łalności ośrodka. W związku z sytuacją epidemiczną 
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 
uroczystośd miała wewnętrzny charakter. Ponieważ 
niezwykle ważne w obecnej sytuacji jest zapewnienie 
bezpieczeostwa uczestnikom ŚDS-u, dla celów sanitar-
nych zakupiono lampy odkażające powietrze, by móc 
lepiej chronid uczestników w dobie panującej epidemii. 
Ponadto zakupiono w tym roku defibrylator, który ze 
względu na położenie ośrodka na terenie wiejskim  
i w znacznym oddaleniu od punktu pomocy medycznej 
może stanowid nieocenioną pomoc. 
   

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach 
dąży do podtrzymywania i rozwijania umiejętności 
uczestników, niezbędnych do samodzielnego funkcjo-
nowania w życiu codziennym oraz umacniania ich po-
zycji w rodzinie i społeczeostwie. Postępowanie wspie-
rająco-aktywizujące prowadzi do podnoszenia ogólnej 
zaradności życiowej oraz integracji społecznej.  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uczestni-
ków w naszym Domu współpracowano z: 
• rodzinami i opiekunami 
• Katolickim Stowarzyszeniem Charytatywnym „Betel” Dom 

Chleba Powszedniego dla Osób Niepełnosprawnych  
w Działoszynie oraz w Bobrownikach 

• Ośrodkami Pomocy Społecznej w Działoszynie, Wierzchlesie, 
Siemkowicach 

• Środowiskowym Domem Samopomocy w Wieluniu, Justy-
nowie, Ostrówku, Łasku, Aleksandrowie Łódzkim 

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie 
• Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Działo-

szynie 
• Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pajęcznie 
• Poradnią Neurologiczną w Pajęcznie 
• Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działoszynie 
• Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie 
• społecznością lokalną 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach przeznaczony 
jest dla 30 osób. Z terenu gminy Działoszyn uczestniczyło w zaję-
ciach 26 osób, z terenu gminy Wierzchlas – 4 osoby i z terenu gmi-
ny Siemkowice 2 osoby. Od stycznia 2020r. decyzje administracyj-
ne wydane na pobyt w ŚDS posiadały 32 osoby. Brały one udział  
w poszczególnych zajęciach zgodnie z rocznym oraz miesięcznym 
planem pracy. Zajęcia są zgodne z zainteresowaniami uczestników 
oraz dostosowanym do ich możliwości indywidualnym planem 
postępowania wspierająco-aktywizującego. 
   

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje proces wspierająco-
aktywizujący poprzez treningi, terapię zajęciową, terapię ruchową 
oraz szeroko rozumiane poradnictwo. Zajęcia odbywają się z po-
działem na grupy w poszczególnych pracowniach oraz indywidual-
nie. Udział uczestników w zajęciach jest uzależniony od ich po-
trzeb, możliwości, zainteresowao oraz aktualnego stanu psychofi-
zycznego. Celem działao wspierająco-aktywizujących jest wspiera-
nie i aktywizowanie uczestników w dążeniu do zwiększania zarad-
ności i samodzielności w różnych sferach życia z uwzględnieniem 
indywidualnych możliwości, a także wypracowanie i utrzymanie 
podstawowych umiejętności samoobsługowych oraz ukształtowa-
nie samodzielności w czynnościach życia codziennego. 

 Swoje cele ŚDS realizuje poprzez takie formy 
wsparcia, jak: trening funkcjonowania w życiu 
codziennym i zaradności życiowej (trening 
umiejętności samoobsługowych, trening po-
rządkowy), trening umiejętności społecznych, 
w tym interpersonalnych i rozwiązywania pro-
blemów, trening umiejętności spędzania czasu 
wolnego, trening kulinarny, trening techniczny: 
zajęcia stolarskie, zajęcia krawieckie, terapia 
zajęciowa: zajęcia plastyczne, terapia ruchowa, 
poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, 
socjalne. 
  

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia 
swoim uczestnikom: 
• dowóz do placówki, 
• spożywanie gorącego posiłku w ramach tre-

ningu kulinarnego, a od czerwca tego roku 
ośrodek zapewnia catering, zgodnie z reko-
mendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Pao-
stwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącymi 
przeciwdziałaniu szerzenia się zakażeo SARS-
CoV-2 w placówkach pobytu dziennego. 

  

W roku 2020 uczestnicy ŚDS wzięli udział  
w imprezach integracyjnych: 
• Konkurs Plastyczny „Jak wygląda muzyka” 

organizowany przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Łasku, 

 Konkurs plastyczny „Tajemnica mojej wyob-
raźni” organizowany przez Paostwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Łodzi, 

• Wycieczka integracyjna do Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Ranczo nad Wartą”  
w Krzeczowie, 

 Wyjazd na seans filmowy do kina „Syrena”  
w Wieluniu. 


