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Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w związku  

z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem  

się COVID-19: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przez cały okres stanu epidemii 

COVID-19  na bieżąco udziela wsparcia mieszkańcom Powiatu Polickiego poprzez  kontakt 

telefoniczny, mailowy bądź komunikator internetowy.  Od 4 maja mieszkańcy Powiatu 

Polickiego, którzy potrzebują pilnej pomocy mogą skorzystać z porady prawnej, 

psychologicznej oraz  wsparcia w sytuacji kryzysu i przemocy w rodzinie, mediacji  

w sprawach rodzinnych, coachingu itp. w siedzibie PCPR. W związku z tym przygotowane 

zostały dwa pomieszczenia do bezpośredniego przyjmowania klientów, a dodatkowo  

zakupiono namiot, który również przeznaczony jest do pracy z klientami na świeżym 

powietrzu. Ponadto, pozyskano na potrzeby dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych 9 laptopów od Fundacji One Day z Warszawy, 1 laptop od Centrum Handlowego 

„Ster" ze Szczecina oraz 20 komputerów od Fundacji „Mam Dom”  ze Szczecina. 
Z inicjatywy PCPR Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej  

w dniu 16.04.2020 r. rozstawili 4 ogrzewane namioty z wyposażeniem dla  niepublicznych 

domów pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu Polickiego:  

1) „Marina”, Ustowo 25, gmina Kołbaskowo - 2 namioty; 

2) Dom Opieki Nad Osobami Starszymi i Rodziną w Pilchowie - 1 namiot; 

3) Wiejskie Klimaty”, Rzędziny 9A, gm. Dobra - 1 namiot. 

Działanie to miało na celu przygotowanie miejsc dla personelu domów, aby pracownicy 

mogli odpocząć bez konieczności powrotu do własnych domów, a także z uwagi  

na konieczność odizolowania w sytuacji pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem 

zachorowania. Na terenie Powiatu Polickiego funkcjonuje 6 niepublicznych domów pomocy 

społecznej. Pod ich opieką znajduje się 117 podopiecznych, na rzecz których pracują  

102 osoby personelu.  Jednostki te prowadzone są przez różne instytucje i pozostają pod 

nadzorem Wojewody Zachodniopomorskiego.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w czasie epidemii nieprzerwanie służy 

pomocą skierowaną do osób niepełnoprawnych. Wszystkie osoby niepełnosprawne 

potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą kontaktować się pod całodobowy numerem 

telefonu. Ponadto, PCPR realizuje usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 

które mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych 

czynności dnia codziennego np. w robieniu zakupów, ubieraniu, czynnościach higienicznych. 

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o wsparcie w ramach programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc finansowa udzielana jest osobom 

niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu 

epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, 

możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni 

roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi  

500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać 

przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przez cały okres epidemii opiekowało 

się osobami przebywającymi w kwarantannie domowej lub zbiorowej na terenie Powiatu 

Polickiego, a także we współpracy z Bankiem Żywności im. Jacka Kuronia, przeprowadziło 

akcje przekazania produktów spożywczych do poniżej wymienionych instytucji i placówek:  
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Lp. Data Nazwa produktu Ilość Instytucja/placówka 

1. 02.04 Jogurty 183 kg 1. DSM Karwowo 

2. DSM Police 

3. Dom Dziecka w Policach 

2. 10.04. Jabłka 587 kg 1. DSM Karwowo 

2. DSM Police 

3. Dom Dziecka w Policach 

4. Schronisko dla bezdomnych „Feniks” 

5. Sanepid 

6. Szpital w Policach 

7. Pogotowie w Policach 

3. 30.04. Napoje 

Wafle ryż. smak.  

 

Ketchupy 

360 szt. 

220 szt. 

20 szt. 

po 5 kg 

1. DSM Karwowo 

2. DSM Police 

3. Dom Dziecka w Policach 

4. Sanepid 

4. 22.05 Ziemniaki 4 tony 1. DSM Karwowo 

2. DSM Police 

3. Dom Dziecka w Policach 

4. DPS „Marina” Ustowo 

5. DPS „Wiejskie klimaty” Rzędziny 

6. Fundacja Seniorzy XXI wieku Brzózki 

7. „Złoty Wiek” Podgrodzie 

8. MOW Trzebież 

9. Rodziny zastępcze 

10. Mieszkania chronione 

11. Hostel 

12. Sanepid 

 

5. 27.05 Wafle ryżowe 500 kg 1. DSM Karwowo 

2. DSM Police 

3. Domy Dziecka Police 

4. DPS „Wiejskie klimaty” Rzędziny 

5. Fundacja Seniorzy XXI wieku Brzózki 

6. „Złoty Wiek” Podgrodzie 

7. MOW Trzebież 

 

Beata Karlińska 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 

 

 


