
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 

W celu zapobieżenia skutkom niskich temperatur osoby z grupy ryzyka, tj. osoby bezdomne, o 

niskich dochodach, w podeszłym wieku, mieszkające samotnie, uzależnione od alkoholu, 

objęte są pomocą dostosowaną do ich potrzeb. W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa 

wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, jest ona udzielana w formie 

niepieniężnej: np. zakup pieca, opału, odzieży, obuwia, posiłku, bonów towarowych do 

realizacji we wskazanym sklepie. MOPR wydaje też skierowania do Punktu Wydawania 

Żywności, prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie, jak i finansuje 

ciepły posiłek w stołówkach na terenie miasta, powadzonych przez spółdzielnie socjalne oraz 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Krośnie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dysponuje wykazem placówek działających na terenie woj. 

podkarpackiego, udzielających pomocy w formie schronienia, pomocy żywnościowej, posiłku 

i pomocy rzeczowej oraz dysponuje procedurą postępowania z osobami bezdomnymi, 

wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim. Zgodnie z 

powyższą procedurą, osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym powinny być 

kierowane do:  

a) w przypadku mężczyzn - Schroniska dla osób bezdomnych w Krośnie,  

b) w przypadku kobiet -  Schroniska dla osób bezdomnych w Dębicy,  

c) w przypadku bezdomnych kobiet i mężczyzn wymagających usług opiekuńczych – 

Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju.   

W razie wystąpienia sytuacji nagłych i na większą skalę, kiedy wyczerpane byłyby możliwości 

udzielenia pomocy w schronisku, osoby potrzebujące wsparcia mogą być umieszczone na okres 

jednej doby w domach pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie oraz 

Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie dysponuje hostelem, prowadzonym przez Dział 

Interwencji Kryzysowej. Schronienie w hostelu,  przeznaczone jest dla ofiar przemocy w 

rodzinie, ale może być na krótki okres czasu wykorzystane dla potrzeb innych osób. Rodzice z 

małymi dziećmi oraz kobiety w ciąży mogą zostać skierowani do Domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie k. Rzeszowa.  

W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia osobie lub rodzinie niezbędnej odzieży 

lub obuwia udzielana jest na ten cel pomoc finansowa lub pomoc rzeczowa przez MOPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura 

postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi 

pomocy w okresie zimowym na terenie miasta Krosna 

  

I. Kierowanie  

 

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują  osoby potrzebujące pomocy: 

 

1. W ciągu dnia: 

 do  schronisk  lub jadłodajni prowadzonych przez samorząd bądź organizacje 

pozarządowe,  w  tym  Towarzystwo  Pomocy im. św. Brata Alberta i Caritas; 

 do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej; 

 do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego. 

 

2. W godzinach wieczornych i nocnych: 

 jak  wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, 

bezdomnych  należy  przewieźć  do  domów pomocy społecznej lub zakładów 

opiekuńczo - leczniczych. 

  

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz 

w przypadku braku miejsc w schroniskach, domy pomocy i środowiskowe domy 

samopomocy przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach. 
  

1. Osoba  bezdomna  może  przebywać  w  placówkach  pomocy  społecznej nie dłużej niż 

jedna dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).   

2. W  czasie  pobytu  w  placówce  bezdomny  otrzymuje  jeden  nocleg,  posiłki, 

możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.  

3. Po  skorzystaniu  w   ww. świadczeń  bezdomny  udaje  się  do  najbliższego schroniska 

dla bezdomnych.  

4. Policja  udzieli wsparcia  przy  przewiezieniu  osoby bezdomnej    do schroniska.  

5. Ośrodki  pomocy społecznej  wydadzą  bezdomnemu  bloczki   na posiłek i biletu 

umożliwiający przejazd do schroniska.  

6. PCK  udzieli  pomocy  w  zakresie  wyposażenia  bezdomnego  w  odzież i żywność.  

7. Wszystkie   domy   pomocy   społecznej   zaktualizują   własna   procedurę   

przyjmowania  bezdomnych  i  przypomną  personelowi  obowiązki  w  tym zakresie 

 

 

 

 

 



TOWARZYSTWO POMOCY  

ŚW. BRATA ALBERTA W KROŚNIE 

 

 

Dane kontaktowe:  

ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, tel. 13 43 683 90, kom. 781 581 700,  e-mail: 

tpba.krosno@gmail.com 

Kierownik schroniska – Damian Kolanko tel. 781 581 721 lub 781 581 700 

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn dysponuje 18 miejscami stałymi, w okresie 

zimowym w razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia do 26 miejsc (rozłożenie 

dodatkowych materacy). 

Obecnie na terenie schroniska przebywa 11 osób w tym: 

 6 osób z miasto Krosno 

 po 1 osobie z gmin Haczów , Miejsce Piastowe, Iwonicza, Brzozowa, Sanoka 

Uwaga: do schroniska przyjmowane są tylko osoby trzeźwe  (zgodnie z wymogami art.48a, 

pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do schroniska nie mogą być przyjmowane osoby pod 

wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych).  

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zarząd Okręgowy w Krośnie 

  

 Dane kontaktowe: 

ul. Lewakowskiego 27b, 38-400 Krosno, tel. fax. 13 43 216 12. 

 

Zarząd Okręgowy PKPS w Krośnie udostępnia Magazyn odzieży używanej i pomocy 

rzeczowej, który znajduje się przy ul. Lewakowskiego 27b, czynny od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 do 15.00. 

W okresie od luty 2022- sierpień 2023, realizowany będzie Program 

Operacyjny Pomocy Żywnościowej/ Program 2021, z którego skorzystają 

osoby najbardziej potrzebujące. 



Żywność z Programu 2020 wydawana będzie w punkcie wydawania 

żywności przy ul. Grodzkiej 54 (teren starego szpitala). 

 

 

JADŁODZIELNIA 

 

PKPS ,,Krośnieńska Jadłodzielnia’’ dla najbardziej potrzebujących, która mieści się przy 

RCKP w Krośnie przy ul. Kolejowej 1. Jadłodzielnia czynna jest każdego dnia w godzinach 

8:00-18:00. 

 

Jadłodzielnia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Krośnie zbieg ul. Wojska 

Polskiego i ul. Oficerskiej. Jadłodzielnia czynna jest każdego dnia w godzinach 8:00-18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


