
Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim 

Cel działania 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim pomaga mieszkańcom gminy Dębe 

Wielkie w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwia im życie w godnych 

warunkach. 

Wspomaga osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 

stanie samodzielnie pokonać. Podejmuje działania zmierzające do ich usamodzielnienia się 

oraz integracji ze środowiskiem. 

Obszar działania 

Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim jest obszar Gminy Dębe 

Wielkie. 

Zadania 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim realizuje zadania własne oraz zadania 

zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie: 

• pomocy społecznej, 

• świadczeń rodzinnych, 

• świadczenia Za życiem, 

• funduszu alimentacyjnego i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz       

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,  

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

• świadczenia wychowawczego, 

• udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim zapewnia również obsługę 

organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego działania określone w 

gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie.  



Formy kontaktu  

Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim można skontaktować się: 

• wysyłając pismo na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim  

ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie, 

• składając pismo w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku, która jest czynna w 

godzinach: od poniedziałku do środy  8.00-16.00, czwartki 8.00-18.00, piątki 8.00-14.00, 

• wysyłając pismo na adres e-mail: gops@debewielkie.pl, 

• wysyłając pismo  za pośrednictwem ePUAP: /GOPSDebeWielkie/skrytka, 

• zadzwonić pod numer telefonu: 25 756-47-47, 25 756-47-55, 25 756-47-56,  

25 756-47-57, 25 756-47-59 

• wysyłając faks na numer 25 740-51-55. 

Informacja dla osób niepełnosprawnych, osób starszych: 

• na parkingu przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla rodzin z dziećmi, 

• do wejścia budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków, 

• dla osób poruszających się na wózkach jest dostępny przestronny hol na parterze budynku, 

• na I piętrze budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• korytarze są szerokie i w miarę możliwości pozbawione większych przeszkód. 
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