POMOC INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, pomimo braku możliwości spotkań
osobistych, działa system umożliwiający udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Obecna
sytuacja powoduje różne przykre stany emocjonalne oraz związane z problemami życia
codziennego. Niektórym jest trudno radzić sobie w tej sytuacji. Jeżeli potrzebujesz uzyskać
praktyczną pomoc, czy też wsparcie emocjonalne, lub też posiadasz wiedzę, że ktoś w Twoim
otoczeniu potrzebuje pomocy, możesz zwrócić się do odpowiednich służb:
POLICJA – nr telefonu komisariatu policji w Zdzieszowicach 77 484 42 07
Funkcjonariusze policji szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy
niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekazują do ośrodka pomocy społecznej.
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zdzieszowicach nr telefonu 77 472 66 11 lub 515 968 186.
Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się w miarę możliwości
telefonicznie.
W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie
sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli
gmina. Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej
gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy
społecznej współpracuje także z miejscową jednostką ochotniczej straży pożarnej, strażą
miejską, policją, wojskiem obrony terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki
i produkty żywnościowe dla potrzebujących.
Osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w dowożeniu żywności, dostarczaniu
posiłków, zaopatrzeniu w leki, a pozbawione takiej możliwości, mogą zgłaszać takie potrzeby
w MGOPS Zdzieszowice pod numerem telefonu 77 472 66 11 do numeru 19 lub 515 968 186
w godzinach od 7:30 do 19:00
OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPIERANIA RODZINY - nr telefonu 77 484 60 86
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny oferuje pomoc psychologa oraz terapeuty od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Informacje o bieżącej organizacji pracy ośrodka oraz podejmowanych działaniach umieszczane
są na stronie internetowej.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KRAPKOWICACH –
nr telefonu 77 466 12 63
Pracownicy udzielają wsparcia poprzez kontakt telefoniczny, w godzinach 8.30 – 15.30,
lub drogą mailową: poradnia@powiatkrapkowicki.pl
NIEBIESKA LINIA - nr telefonu 800 120 002
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą korzystać z telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz poradni mailowej –
niebieskalinia@niebieskalinia.info
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