
Opis oferty wsparcia ośrodka  znajduje się w zakładce Oferta wsparcia. 

Pierwszym miejscem kontaktu z Ośrodkiem w większości przypadków jest jeden  

z czterech Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej (DOPS). Każdemu z nich 

przyporządkowano osobny rejon miasta. Informacje o rejonach i ulicach, które 

obejmują poszczególne dzielnicowe ośrodki znajdują się w zakładce Rejonizacja. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wspiera mieszkańców miasta w różny 

sposób:  

Niepełnosprawność  

Naszym celem we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami jest doprowadzanie  

do możliwie największej samodzielności w życiu codziennym. Obsługujemy 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, które służą zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej 

osób z niepełnosprawnościami. Realizujemy także program asystentury osobistej 

osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć  

w zakładce Niepełnosprawność . 

Opieka nad osobą niesamodzielną. 

Celem wsparcia oferowanego starszym osobom jest umożliwienie im jak 

najdłuższego pozostawania w miejscu zamieszkania z zachowaniem samodzielności 

na najwyższym możliwym poziomie. Wspieramy osoby, które opiekują się osobami 

niesamodzielnymi. Gdynia oferuje opiekę zarówno w domu jak i w specjalistycznych 

placówkach dziennych i całodobowych. Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć  

w zakładce Opieka nad osobą niesamodzielną . 

Piecza zastępcza i wsparcie osób usamodzielnianych 

Zapobiegamy sytuacjom, w których konieczne jest przejmowanie od rodziców opieki 

nad dziećmi. Gdy konieczne jest zapewnienie opieki dzieciom, priorytetem jest 

umieszczanie ich w rodzinnych formach opieki. 

Dysponujemy ofertą specjalistycznego wsparcia dla opiekunów i dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniającej się młodzieży 

startującej w dorosłe życie. Poszukujemy również odpowiednich kandydatów do 
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pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć  

w zakładce Piecza zastępcza i wsparcie osób usamodzielnianych . 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Umożliwiamy osobom uwikłanym w przemoc osiągniecie bezpiecznych warunków 

życia. Osobom stosującym przemoc zapewniamy dostęp do terapii, która pomoże 

osiągnąć równowagę w relacjach z innymi.  

Jesteśmy częścią Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. W skład zespołu wchodzi 

wiele instytucji, między innymi policja, pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia. 

Prowadzimy procedury Niebieskiej Karty i oferujemy między innymi wsparcie 

pracowników socjalnych, prawników, psychologów i terapeutów. Szczegóły oferty 

wsparcia można znaleźć w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Uzależnienia  

Wspieramy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych poprzez umożliwienie 

dostępu do terapii i osiągnięcie warunków życia sprzyjających zachowaniu 

trzeźwości. Zapewniamy pomoc osobom borykającym się z chorobą alkoholową, jak  

i tym, którzy potrzebują wsparcia w utrzymaniu abstynencji. Dysponujemy ofertą dla 

rodzin uwikłanych w problem uzależnienia, szukających pomocy dla siebie lub dla 

bliskich im osób. Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć w zakładce Uzależnienia. 

Wsparcie dla rodzin z dziećmi  

Celem wsparcia jakie oferujemy jest zapobieganie rozpadowi rodzin i umożliwianie 

jak najpełniejszej realizacji funkcji i ról związanych z rodziną. Szczegóły oferty 

wsparcia można znaleźć w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi. 

Wsparcie finansowe, rzeczowe i inne 

Udzielamy wsparcia finansowego i rzeczowego w celu zaspokojenia podstawowych 

potrzeb życiowych i osiągnięcia samodzielności ekonomicznej i społecznej. 

Wspieramy osoby i rodziny w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej związanej na 

przykład z utratą dochodów lub zatrudnienia, pogorszeniem stanu zdrowia czy ze 

zdarzeniem losowym. Zgodnie z przepisami prawa, wsparcie finansowe zależne jest 

od dochodu osoby lub rodziny (tzw. kryterium dochodowego). Szczegóły oferty 

wsparcia można znaleźć w zakładce Wsparcie finansowe, rzeczowe i inne. 
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Wsparcie osób bezdomnych  

Nasze działania kierujemy na zapobieganie sytuacjom bezdomności i umożliwianie 

wyjście z tego kryzysu gdy już zaistnieje. Osobom w kryzysie bezdomności 

zapewniamy pomoc interwencyjną oraz umożliwiamy uczestnictwo w programach 

dających szansę na zmianę swojej sytuacji życiowej, między innymi poprzez 

wsparcie w wynajęciu mieszkania lub pokoju. Szczegóły oferty wsparcia można 

znaleźć w zakładce Wsparcie osób bezdomnych. 

Wsparcie specjalistyczne 

W zależności od potrzeb w naszej ofercie znajduje się wparcie psychologiczne, 

wsparcie osób i rodzin z doświadczeniem samobójczym, wsparcie osób i rodzin  

z płodowym zespołem alkoholowym (skrót to FASD) oraz wsparcie prawne. 

Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć w zakładce Wsparcie specjalistyczne. 

Wsparcie w powrocie do pracy  

Staramy się zapobiegać sytuacjom długotrwałego bezrobocia i związanych z nimi 

problemom. Wspieramy w osiągnięciu warunków życia niezbędnych do podjęcia  

i utrzymania zatrudnienia. Nie jesteśmy instytucją świadczącą usługi w zakresie 

pośrednictwa pracy. Posiadamy ofertę dla osób, które są zainteresowane powrotem 

na rynek pracy. Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć w zakładce 

 Wsparcie w powrocie do pracy. 

Wsparcie dla cudzoziemców  

Wspieramy osoby i rodziny przybywające do naszego miasta w adaptacji do nowych 

warunków. Świadczymy kompleksową pomoc w sytuacjach kryzysowych, z którymi 

borykają się nowi gdynianie. Pomoc dotyczy zarówno osób  z pozwoleniem na pobyt 

stały, jak i bez karty stałego pobytu. Szczegóły oferty wsparcia można znaleźć  

w zakładce Wsparcie dla cudzoziemców. 
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