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Dotyczy: zapytania radnego Ryszarda Suleja (pismo z dnia 18 stycznia 2021 r.). 

 

 

 

 Ad. 1 

Na terenie Gminy Międzychód bezdomność głównie wynika z uzależnień, co powoduje brak 

kontroli nad własnym życiem, ograniczenie aktywności do zaspokajania bieżących potrzeb, bez działań 

w dłuższej perspektywie. Pracownicy pomocy społecznej obserwują, że z bezdomnością mają problem 

osoby nadużywające alkoholu lub osoby z problemami zdrowotnymi. Osoby bezdomne również 

kategorycznie  odmawiają  wsparcia. 

W systemie pomocy społecznej  w roku 2020 widniało 20 osób, które otrzymały pomoc z tytułu 

bezdomności. 8 osób przebywa w schronisku dla osób bezdomnych. W roku 2020 - 7 osób ponosiło 

odpłatność za schronienie. Osoby bezdomne często rezygnują z pomocy w formie schroniska, gdyż 

nie stosują się do regulaminu tam panującego ( 2 osoby). Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie 

zapewnia miejsca noclegowe dla osób  bezdomnych na podstawie zawartych umów ze schroniskami. 

Pracownicy socjalni przeprowadzają stały monitoring osób bezdomnych, diagnozują przyczyny 

istniejącej bezdomności, udzielają informacji o możliwościach rozwiązania problemu schronienia 

(w styczniu br. 5 interwencji, do czasu sporządzania informacji). W ostatnim okresie pracownicy socjalni 

uaktualnili informacje dotyczące miejsc koczowania, przebywania  bezdomnych poprzez  stałe działania 

w środowisku, wizytowanie tych miejsc. Na terenie gminy Międzychód obecnie przebywają 2 osoby 

bezdomne spoza gminy. 
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OPS proponuje wsparcie w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 

✓ zasiłki stałe i okresowe dla osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, 

✓ kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, 

✓ umożliwienie korzystania z gorącego posiłku, 

✓ wsparcie rzeczowe w formie żywności i środków ochrony osobistej, 

✓ potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej do 90 dni, 

✓ porady prawnika, 

✓ wsparcie socjalne i psychologiczne, 

✓ Klub Integracji Społecznej – poradnictwo, rozwiązywanie problemów osobistych, 

aktywizacja społeczna i zawodowa. 

 

 Ad. 2 

Jak wynika z powyższego Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie podejmował działania 

i interwencje w kwestii bezdomności. Jednostka współpracuje także ze Strażą Miejską w Międzychodzie 

oraz Policją w tym obszarze. 

 

Z up. Burmistrza Międzychodu 

 

 

         Tomasz Rucki 

        Sekretarz Gminy Międzychód 
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