
Informacja Kierownika GOPS w Łubnianach 

 

 

Informacja na temat projektów realizowanych przez GOPS w Łubnianach; 

 

– projekt ” Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym 

osób starszych w Gminie Łubniany” 

1. Usługi opiekuńcze w domach podopiecznych objęto  60 osób starszych ( opiekunowie 

kompleksowo zajmowali się podopiecznymi (   zmiana pościeli, zmiana pieluch, mycie, proste 

opatrunki, podawanie leków, sprzątanie, przynoszenie opału, robienie zakupów, wizyty 

lekarskie z podopiecznymi, kontakt z rodziną) 

2. Urlopy wytchnieniowe w Domu Opieki Całodobowej „Siedlisko” w Staniszczach Wielkich. 

Pomocą  zostało objętych 47 osób ( opieka całodobowa zależności od potrzeb od 1-4 tygodni) 

3. Transport senioralny od listopada skorzystało około 10 osób dziennie ( dojazd do DDP w 

Biadaczu, wizyty lekarskie, dojazd na rehabilitacje) 

4. Rehabilitacja w domach podopiecznych wykonano około 300 godzin. 

5. Zwiększono liczbę podopiecznych w DDP w Biadaczu do 20 osób dzięki organizowaniu 

transportu senioralnego. 

6. Przeprowadzono szkolenia teoretyczno-praktyczne  dla opiekunów faktycznych czyli osób które 

na co dzień opiekują się osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. 

 

– Projekt ,, E-aktywni mieszkańcy Gminy Łubniany” Przeprowadzono 14 szkoleń w 

następujących tematach: 

1. Rolnik w sieci 

2. Kultura w sieci 

3. Moje finanse i transakcje w sieci 

4. Mój biznes w sieci 

5. Tworzę własną stronę internetową 

6. Rodzic w internecie 

7. Działam w sieciach społecznościowych 

Ze szkoleń skorzystało 150 osób 

 

– Restrukturyzacja ośrodka pomocy projekt w trakcie ( modernizacja ośrodka, utworzenie 

dwóch nowych pomieszczeń, szkolenie kadry, poprawienie jakości świadczonych usług. 

 

– Projekt ROSA stworzenie świetlicy dla dzieci w Luboszycach w trakcie realizacji w 

związku z epidemią zawieszono zajęcia w świetlicy ale przeprowadzano w sieci. 

 



– Projekt ,,Nie sami- dzielni” w związku z epidemią COVID-19 

1. Dostarczanie posiłków do 20 osób dziennie 7 dni w tygodniu. 

2. Kurier społeczny zapewniał dostarczanie zakupów, leków, dostarczanie paczek żywnościowych. 

3. Pozyskanie środków ochrony osobistej rękawiczek, kombinezonów, płyny, maski. 

 

 

 

 

Informacja na temat przeciwdziałania epidemii COVID-19 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach od momentu ogłoszenia stanu epidemii; 

– telefonicznie i mailowe dyżurował 24 godziny na dobę, 

– pracownicy GOPS byli w kontakcie z osobami na kwarantannie w razie potrzeby była 

dostarczana pomoc żywnościowa, 

– za pomocą kuriera społecznego i pracowników socjalnych dostarczono 7 ton żywności z BŻ 

dla mieszkańców Gminy, 

– pracownicy socjalni byli do dyspozycji naszych podopiecznych nie tylko w godzinach 

urzędowania, 

– asystent rodziny pomagał był w stałym kontakcie z rodzinami, pedagogami, wychowawcami 

aby zapewnić poczucie stabilizacji i szybkie rozwiązanie problemów jeżeli takie się 

pojawiły, 

– usługi opiekuńcze były świadczone nieprzerwanie, 

– pracownicy DDP byli w stały kontakcie z naszymi seniorami, 

– w ramach projektu dostarczano gorący posiłek 20  osobą 7 dni w tygodniu, 

– w ramach projektu kurier społeczny był dostępny dla naszych starszych i 

niepełnosprawnych mieszkańców, 

– w ramach projektu  pozyskaliśmy środki ochrony osobistej. 
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