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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest
częścią gdyńskiego systemu polityki społecznej
i został powołany, aby organizować przestrzeń
dla działań w obszarze pomocy społecznej
Wiersz 1 - wskazuje na to, że MOPS osadzony jest w szerszym kontekście aktywności władz
lokalnych i życia społecznego. Kontekst ten budują inne jednostki organizacyjne miasta,
organizacje pozarządowe i społeczne. Słowo "system" wskazuje na istnienie wielu elementów
połączonych ze sobą funkcjonalnie i działających we wspólnym celu. Cele strategiczne muszą
być ustawicznie dookreślane.
Wiersz 2 - pokazuje, że funkcje jakie wypełnia ośrodek powinny mieć charakter usprawniający,

organizujący zasoby. Jednocześnie ośrodek nie powinien dążyć do zawłaszczania
tej przestrzeni. Ponadto w wierszu 2 podkreślono, że aktywność organizacyjna ośrodka
ogranicza się do pomocy społecznej (nie ochrony zdrowia czy systemu edukacji).
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Naszą misją jest wspieranie gdynian,
w sposób uwzględniający ich
konkretne potrzeby i możliwości.
Wiersz 3 - ośrodek to instytucja nastawiona na wspieranie,
rozumiane jako relacja uwzględniająca autonomię
i zasoby osób potrzebujących pomocy. Podstawową
grupą odbiorców wsparcia są mieszkańcy Gdyni.
Wiersz 4 - ma wskazywać na wartość dobrego doboru
metod, narzędzi, środków wsparcia do stwierdzonych
potrzeb. Ważne jest rzetelne rozpoznanie zasobów
osób i społeczności, ich mocnych stron i ograniczeń.
Zawsze w centrum działania instytucji powinny
stać konkretne ludzkie potrzeby.
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Nasze działania powinny mieć zawsze na względzie
spójność rodzin i społeczności lokalnych
oraz powinny być zorientowane na wzmacnianie
ich samodzielności i aktywności.
Wiersz 5 - niezależnie od realizowanych form wsparcia,
obszarów problemowych w jakich wsparcie się odbywa,
nadrzędną wartością jest poszanowanie integralności rodzin
i środowisk (łączenie a nie dzielenie, próby utrzymania więzi
a nie ich zrywanie).
Wiersz 6 - realizując wsparcie i organizując przestrzeń

do wspierania przez inne podmioty, ośrodek powinien
zawsze identyﬁkować te czynniki, które mogą uzależniać
osoby czy środowiska od pomocy i obniżać ich aktywność.
Jednocześnie wzmacnianie czynników samodzielności
i aktywności osób i środowisk, staje się główną zasadą
działań.

