
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej  

tu nas znajdziecie… 



 

 

 

 

Pomagamy, opiekujemy się, 

wspieramy, asystujemy, jesteśmy 

gotowi do działania zawsze i 

wszędzie… 

 



Podejmujemy różne inicjatywy: 

 

We współpracy z Poradnią Pedagogiczno- 

Psychologiczną w Żaganiu przeprowadziliśmy 2 szkolenia 

z zakresu: „Reaktywne zaburzenie przywiązania. Wczesna 

diagnoza i postępowanie wspierające dziecko z RAD” i 

„Symptomy dziecka molestowanego”. W szkoleniach 

oprócz naszej kadry uczestniczyli zaproszeni goście tj. 

pracownicy ościennych Ośrodków oraz opiekunowie 

pieczy zastępczej z powiatu żagańskiego.  



















Koordynujemy dystrybucję artykułów 

spożywczych dla osób najbardziej 

potrzebujących w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym Podprogram 

2017 

uzupełniamy swoje wsparcie dla niespełna 

400 osób.  

  



Współdziałamy w Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej i Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Iłowej 



 

Współpracujemy z Międzygminnym 

Centrum Integracji Społecznej „Winda”. 

 

 Nasi klienci są uczestnikami MCIS „Winda” 

gdzie w ramach aktywizacji społeczno-

zawodowej realizują indywidualny program 

zatrudnienia socjalnego i wykonują prace 

na rzecz Gminy m.in. w Przedszkolu 

Miejskim, na stadionie w Iłowej, w 

Sołectwach Borowe i Konin Żag. 

 

 



W tym roku współpracowaliśmy z GCKiS w 

Iłowej przy organizacji warsztatów 

kulinarnych z okazji Tygodnia Seniora. 

 



Współorganizowaliśmy Wigilię dla 

mieszkańców Gminy 









Jako nieliczni samodzielnie 

przygotowujemy Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Iłowa, 

Programy Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar, Program 

Wspierania rodziny 

 

























 

Koordynujemy prace społecznie użyteczne  

w Gminie Iłowa oraz Program Aktywizacja i 

Integracja osób bezrobotnych.  

 

 



 

Monitorujemy, aktywizujemy grupy osób 

wykluczonych społecznie tj. osoby 

bezdomne. W okresie zimowym 

zapewniamy (organizujemy zbiórki) 

osobom bezdomnym niezbędną pomoc tj. 

zimową odzież, obuwie, termosy z gorącym 

napojem 

 

 



 

Żadna sprawa nie jest dla nas błaha, 

interweniujemy natychmiast wszędzie tam 

gdzie zaistnieje taka potrzeba! 



MILI, TROSKLIWI, 

WSPIERAJĄCY, 

OPIEKUŃCZY, 

WRAŻLIWI 

KIM SĄ?  

ASYSTENTAMI-

ANIOŁAMI 

RODZINY! 



 

Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, 
cuda zajmują nam troszkę więcej czasu 



 

Żadne liczby, przepisy, wykresy i słupki nie 

są dla nas straszne! 



 
Jako nieliczni w pierwszym terminie wywiązaliśmy się z 

prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń 

wychowawczych, rodzinnych i postępowania 

alimentacyjnego, a było tego łącznie 782 wnioski i 776 

wydanych decyzji administracyjnych 



 
 

OSOBY STARSZE, 

NIEPEŁNOSPRAWNE, 

NIESAMODZIELNE 

KORZYSTAJĄ Z 

USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH W 

WYMIARZE JAKI JEST 

IM NIEZBĘDNY 


