
„Prezentacja działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wieruszowie ” 

 

załącznik do sprawozdania rocznego za 2017 r. 

 



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wieruszowie jest 
jednostką organizacyjną Gminy 
Wieruszów. Na przestrzeni lat zakres 
wykonywanych zadań poszerzył się 
znacznie. 

Ośrodek realizuje zadania na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz 
podejmuje się realizacji wielu innych 
zadań aby sprostać wymaganiom 
obecnych czasów . 



Cel pomocy społeczne 

„CELEM POMOCY SPOŁECZNEJ JEST UMOŻLIWIENIE OSOBOM 

I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, 

KTÓRYCH NIE SĄ ONE W STANIE POKONAĆ, WYKORZYSTUJĄC 

WŁASNE UPRAWNIENIA , ZASOBY I MOŻLIWOŚCI.„ 



Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy Wieruszów 

w 2017 r. w MGOPS w Wieruszowie powstał zespół do spraw realizacji 

zadań z zakresu Organizowania Społeczności Lokalnych , czyli realizacji 

aktywnej polityki społecznej . 

„Inwestujmy w to co najcenniejsze, 

inwestujmy w ludzi”.  
 

Tym kierujemy się pracując w Ośrodku. 



I  kwartał  2017 



Dystrybucja Kopert Życia (31.01.2017 r.) 



Wymiana Ciepła (07.02.2017 r.) 



MGOPS i GOSIT na lodowisku (17.02.2017 r.) 



Spotkanie z dietetykiem (02.03.2017 r.) 



Książka na wynos (20.03.2017 r.) 



Bezpieczny i Aktywny Senior (20.03.2017 r.) 



Spotkanie partnerskie (28.03.2017 r.) 



II  kwartał  2017 



Husaria dla MGOPS (05.04.2017 r.) 



Spotkanie Wielkanocne (15.04.2017 r.) 



Spotkanie z kierownikiem MOPTiU (27.04.2017 r.) 



GOSiT i MGOPS „Majówka na Prośnie” (04.05.2017 r.) 



Psycholog online (12.05.2017 r.) 



Zgłoszenia w X edycji Konkursu „Policjant, który mi pomógł” (18.05.2017 r.) 



Warsztaty kulinarne z MGOPS (18.05.2017 r.) 



Sołtysi z MGOPS (23.05.2017 r.) 



Dzień matki w MGBP (25.05.2017 r.) 



„Cała Polska Czyta Dzieciom” (26.05.2017 r.) 



Dzień Dziecka z MGOPS (02.06.2017 r.) 



Warsztaty plastyczne na “Dzień Ojca” w MGBP (26.06.2017 r.) 



III  kwartał  2017 



Wakacje z MGOPS (05.07.2017 r.) 



Warsztaty z łucznictwa tradycyjnego (08.08.2017 r.) 



Byliśmy na Nordkapp (14.08.2017 r.) 



Punkt informacyjny MGOPS na 23 Dniach Wieruszowa (21.08.2017 r.) 



MGBP i MGOPS – „Wyruszamy w podróż” (25.08.2017 r.) 



MGOPS w Akcji Medycznej „Biała sobota” (05.09.2017 r.) 



W zdrowym ciele zdrowy duch (05.09.2017 r.) 



MGOPS z projektem socjalnym na „Classic Spot” (11.09.2017 r.) 



Akcja MGOPS w Wieruszowie „Podaj dalej” (19.09.2017 r.) 



IV  kwartał  2017 



Piknik Zdrowotny – MGOPS dziękuje (17.10.2017 r.) 



Miś Zbyś i zdrowie w MGOPS (25.11.2017 r.) 



Badania słuchu dla Seniorów (27.11.2017 r.) 



Mikołajki z MGOPS (07.12.2017 r.) 



MGOPS na konferencji kończącej projekt „Razem Bezpieczniej” (18.12.2017 r.) 



W 2017 roku miały miejsce również drobne prace remontowe w 
budynku MGOPS.  

Wszelkie remonty w naszym Ośrodku mają nie tylko charakter 
budowlany ale także społeczny. Z budynku MGOPS każdego dnia 
korzystają mieszkańcy gminy Wieruszów, dlatego dbałość o stan 
budynku Ośrodka musi być na bieżąco realizowana. 



Wykonaliśmy odnowienie korytarzy na wszystkich trzech piętrach 
oraz w Biurze Obsługi klienta. Wymieniona została podłoga w 
sekretariacie. 



Przeprowadzono pierwszy etap remontu piwnicy, który polegał na 
zbiciu tynków oraz osuszeniu ścian metodą iniekcji z dołu. 



Koszty 

• izolacja ścian 

• roboty malarskie 

• remont podłogi 

 

Łączny koszt : 24 362,61 zł 



Dziękujemy  


