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 Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni 

w tekście łatwym do czytania. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to w skrócie MOPS. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wspiera mieszkańców miasta  

w różny sposób:  

 Niepełnosprawność.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dba o to, żeby osoby  

z niepełnosprawnościami radziły sobie najlepiej, jak potrafią.  

Takie osoby mogą starać się o otrzymanie pieniędzy na sprzęt 

rehabilitacyjny.  

Sprzęt rehabilitacyjny to na przykład wózek inwalidzki, aparat słuchowy.  

Osoby z niepełnosprawnościami dostaną pomoc w dołączeniu do grupy 

innych osób.  

Pomoże to być aktywnym, nie siedzieć w domu tylko rozmawiać z innymi  

i czuć większą chęć do życia.  

 Opieka nad osobą niesamodzielną.  

Pomoc obejmuje osoby starsze, osoby niepełnosprawne i takie, które 

bardzo długo chorują. 

Mogą one dostać pomoc w domach albo instytucjach.  

Do domu może przychodzić opiekun lub asystent. 

Inaczej potrzebujące osoby nie poradziłyby sobie same.  

Pomoc to na przykład: gotowanie, robienie zakupów, mycie, przewijanie.  
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 Piecza zastępcza i wsparcie osób usamodzielnianych.  

Zdarzają się sytuacje, że rodzice nie chcą zajmować się dzieckiem albo  

w domu jest alkohol lub przemoc.  

MOPS podejmuje działania z wyprzedzeniem, żeby dzieci mogły zostać 

w domu w dobrych warunkach.  

Jeśli nie jest to możliwe, trafiają do rodziców zastępczych, zastępujących 

prawdziwych rodziców.  

Mogą wtedy zyskać miłość, wsparcie bliskiej osoby.  

Nastolatkowie są przygotowywani później do dorosłości.  

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają 

rodzinom, w których jest przemoc.  

Wszyscy domownicy, których dotyka przemoc mogą korzystać z terapii.  

Pracownicy współpracują też z innymi instytucjami niosącymi pomoc,  

na przykład z policją.  

 Uzależnienia.  

Niektóre osoby są uzależnione od alkoholu.  

Pracownicy pomagają osobom uzależnionym od alkoholu.  

Wskazują specjalistów, którzy leczą i pomagają, żeby nie pić alkoholu 

dalej. 
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 Wsparcie dla rodzin z dziećmi.  

Pracownicy sprawdzają przyczyny, przez które rozpada się rodzina.  

Pomagają, żeby rodzina mogła czuć się ze sobą razem dobrze i razem 

mieszkać.  

 Wsparcie finansowe, rzeczowe i inne. 

Zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład stracił pracę, miał wypadek, 

sam sobie nie radzi.  

Jeśli nie ma kto się nim zająć i pomóc, może zgłosić się do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej po wsparcie.  

Może dostać pieniądze albo pomoc rzeczową, czyli rzeczy do ubrania, 

jedzenie, środki higieny osobistej.  

Aby dostać pomoc, nie można przekroczyć ustalonej kwoty pieniędzy, 

którą dostaje się co miesiąc. 

 Wsparcie osób bezdomnych.  

Niektóre osoby nie mają domów.  

Pracownicy MOPS kierują ich do na przykład noclegowni lub schronisk. 

Są to miejsca w którym mogą się ogrzać, zjeść ciepły posiłek lub zostać 

na dłużej.  

Pracownicy MOPS pomagają też znaleźć mieszkanie lub pokój.   
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 Wsparcie specjalistyczne.  

Pracownicy pomagają trafić do specjalistów w zależności od potrzeb  

(na przykład wsparcie prawnika lub psychologa). 

 Wsparcie w powrocie do pracy.  

W sytuacji, gdy ktoś przez długi czas nie może znaleźć pracy, może 

zgłosić się o pomoc do MOPS.  

Zostanie skierowany do odpowiedniej instytucji, na przykład Urzędu 

Pracy.  

Pracownicy mogą wspierać także rozmową, aby ktoś pracy nie stracił.  

Pracownicy nie dają gotowych ofert pracy, ale towarzyszą w szukaniu 

pracy, doradzają.  

 Wsparcie dla cudzoziemców.  

Pracownicy pomagają osobom z innych krajów w szukaniu pracy, 

odnalezieniu się między ludźmi, porozumiewaniu się z Polakami.  

Pomagają w załatwianiu spraw urzędowych oraz w innych potrzebach.  

 

Aby otrzymać pomoc, trzeba pójść do Dzielnicowego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

W Gdyni są 4 Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. Skrót to DOPS. 

Każdy obejmuje pomocą mieszkańców z konkretnych dzielnic i ulic.  
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  Jeśli mieszkasz w dzielnicy:  

Wzgórze Świętego Maksymiliana, Redłowo, Mały Kack, Orłowo, 

Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Wiczlino, zgłoś się do DOPS numer 1 

na ulicy Warszawskiej 67a;  

telefon: 58 627 20 00, e-mail: dops1@mopsgdynia.pl 

  Jeśli mieszkasz w dzielnicy:  

Oksywie, Pogórze, Obłuże, Babie Doły, zgłoś się do Dzielnicowego 

Ośrodka Pomocy Społecznej numer 2 na ulicy Śmidowicza 49;  

telefon: 58 625 17 49, e-mail: dops2@mopsgdynia.pl  

  Jeśli mieszkasz w dzielnicy:  

Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Leszczynki, Grabówek, 

zgłoś się do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej numer 3  

na ulicy Chylońskiej 237;  

telefon: 58 663 20 20, e-mail: dops3@mopsgdynia.pl  

 Jeśli mieszkasz w dzielnicy:  

Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno, zgłoś 

się do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej numer 4 na ulicy 

Abrahama 59;  

telefon: 58 620 24 00, e-mail: dops4@mopsgdynia.pl 
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