Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (http://mopr.gda.pl/ jest jednostką
organizacyjną Miasta Gdańska. Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu
poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi,
organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. K. Leczkowa 1A
tel.: 58 342 31 50
fax. 58 342 31 51
e-mail: mopr@mopr.gda.pl
REGON: 002837021
NIP: 583-20-94-853
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w
piątki w godz. od 7.30 do 14.30.

Formy wsparcia oferowane przez MOPR:
Dzieci i rodzina
• Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)
• Placówki wsparcia dziennego
• Świadczenia pieniężne i niepieniężne
• Piecza zastępcza
o Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
o Instytucjonalna piecza zastępcza
o Usamodzielniani wychowankowie
• Przeciwdziałanie przemocy
Seniorzy
• Domy pomocy społecznej
• Dzienne domy pomocy i kluby samopomocy
• Kluby i koła seniora
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
• Inne formy pomocy
o Świadczenia pieniężne i niepieniężne
o Punkty informacji i wsparcia
o Pomocna Dłoń 2018 - obiadek dla babci i dziadka
Osoby bezdomne
Osoby niepełnosprawne
• Wsparcie instytucjonalne dla osób niepełnosprawnych
o Dzienne formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
o Warsztaty terapii zajęciowej
o Mieszkania chronione
o Domy pomocy społecznej
• Dofinansowanie ze środków PFRON
o Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
o Sprzęt rehabilitacyjny
o Turnus rehabilitacyjny
o Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne
o Sport, kultura i inne aktywności
o Program "Aktywny Samorząd"
o „Program wyrównywania różnic między regionami III”
o Program "Zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej"
• Inne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych
o Świadczenia pieniężne i niepieniężne

o
o

•
•
•

Punkty informacji i wsparcia
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Orzekanie o niepełnosprawności
Opieka wytchnieniowa

Centra Pracy Socjalnej
Pracownicy Centrum Pracy Socjalnej są odpowiedzialni za pierwszy kontakt z klientem i udzielenie
pomocy adekwatnej do potrzeb, zgodnie z możliwościami.
W szczególności można otrzymać tam wsparcie w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informacji o dostępnych formach pomocy i zasadach ich udzielania,
organizowania różnorodnych form pomocy,
pracy socjalnej,
prowadzenia postępowań administracyjnych i decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń
pomocy społecznej,
organizowania grup wsparcia, poradnictwa i konsultacji specjalistycznych,
postępowania przygotowawczego w sprawie kierowania osób do jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, rodzinnych domów pomocy i mieszkań chronionych,
realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, w tym procedury Niebieskiej Karty,
sporządzania i wydawania zaświadczeń dotyczących form, okresu i wysokości świadczonej pomocy,
wydawania legitymacji dla osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską,
współdziałania ze społecznościami lokalnymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Wniosek o wsparcie może być złożony osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Pomoc udzielana jest na
podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu
zamieszkania klienta.
Z uwagi na obszar, jaki zajmuje Gdańsk, Centra Pracy Socjalnej (CPS) zostały rozlokowane i dostosowane
do potrzeb mieszkańców tak, aby były jak najbardziej dostępne i znajdowały się jak najbliżej ich miejsca
zamieszkania.
CPS 1 - Zaspa-Rozstaje, Zaspa-Młyniec, Wrzeszcz Dolny;
ul. Modrzewskiego 2A; 80 - 405 Gdańsk; tel. 58 347 86 00
CPS 2 - Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska;
Pl. Ks. Gustkowicza 13; tel. 58 522 01 80
CPS 3 – Orunia -Św. Wojciech-Lipce;
ul. Dyrekcyjna 5 (parter); tel. 58 691 94 12
CPS 4 – Żabianka –Wejhera -Jelitkowo-Tysiąclecia, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe;
ul. Lecha 1; tel. 58 511 46 39
CPS 5 - Przeróbka, Stogi, Olszynka, Rudniki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska;
ul. Siennicka 25; tel./fax 58 320 53 00
CPS 6 - Wzgórze Mickiewicza, Siedlce, Ujeścisko -Łostowice, Chełm,
ul. Szara 32/33; tel. 58 322 40 00
CPS 7 - Osowa, Oliwa, Strzyża, VII Dwór, Wrzeszcz Górny;
ul. Marynarki Polskiej 134 A; tel. 58 520 70 06
CPS 8 – Śródmieście;
ul. Elbląska 66 D; tel. 58 304 58 10
CPS 9 - Aniołki, Suchanino, Matarnia, Kokoszki, Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo;
ul. Piekarnicza 16; tel. 58 304 36 50

