
TEKST ODCZYTYWALNY MASZYNOWO 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie znajduje się przy ul. Grudziądzkiej 6. Ośrodek 

urzęduje od pn. do pt. w godzinach od 7:00 do 15:00 

Pomagamy osobom i rodzinom mieszkającym na terenie miasta Kwidzyn, które znalazły się  

w trudnej sytuacji życiowej.  

 

Wnioski o udzielenie pomocy można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą 

mailową: sekretariat@mopskwidzyn.pl a w przypadku świadczeń rodzinnych  

i funduszu alimentacyjnego również drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, portal Empatia lub 

bankowość elektroniczną. 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami telefonicznie (55) 646 16-26.  

 

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ OŚRODKA NALEŻY: 

 

• Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych – zasiłki celowe, okresowe, stałe, 

• Przyznawanie prawa do świadczeń zdrowotnych opieki zdrowotnej, 

• Przyznawanie pomocy w formie posiłku, schronienia, odzieży, 

• Zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w domu, 

• Kierowanie osób niesamodzielnych do domów pomocy społecznej czy środowiskowych 

domów samopomocy, 

• Kierowanie osób zdolnych do samoobsługi do dziennego domu pobytu Senior+, 

• Praca socjalna, polegająca na pracy z osobami i rodzinami, aby utrzymać lub poprawić ich 

funkcjonowanie w społeczeństwie, 

• Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

• Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie 

psychologa, asystenta rodziny, 

• Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego: świetlice przy 

ul. Hallera 5 oraz przy ul. Miłosnej 1, 

• Przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych i rodzinnych takich jak: 

✓ zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

✓ zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, 

✓ świadczenie wychowawcze 500+,  

✓ jednorazowe świadczenie – program „ZA ŻYCIEM”, 

✓ Przyznawanie i wypłacanie dodatków do zasiłku rodzinnego: 

✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 

✓ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

✓ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

✓ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  

✓ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

✓ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

 

• Prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

• Weryfikacja dochodów w sprawie: przydziału lokali z zasobów Miasta, przedłużenia 

umowy najmu oraz udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

i studentów, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, 

• Przyznawanie i wypłacanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego. 

 

mailto:sekretariat@mopskwidzyn.pl


 

W Ośrodku można złożyć wniosek na KARTĘ DUŻEJ RODZINY - to system zniżek  

i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 

prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z instytucji kultury, ośrodków 

rekreacyjnych,  sklepów spożywczych, przejazdów komunikacją miejską na terenie całego kraju.  

 

W siedzibie ośrodka funkcjonuje STACJA JOHANNITÓW, gdzie można wypożyczyć sprzęt 

medyczny, a także otrzymać bezpłatne leki. 

 

Ośrodek prowadzi ŁAŹNIĘ MIEJSKĄ dostępną dla osób bezdomnych oraz mieszkańców 

Kwidzyna, którzy nie mają możliwości kąpieli ze względu na trudne warunki mieszkaniowe.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zapewnia również dostęp do świadczenia 

usług tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (JSM).  

 

Ośrodek organizuje bezpłatny transport na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób mających 

problemy w poruszaniu się. Szczegółowe informacje - tel. 783 882 500. 

 


