
TEKST ŁATWY DO CZYTANIA

Informacje o Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 
Tarnowskiej

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny 
znajduje się przy ulicy Kościuszki 15a w Dąbrowie Tarnowskiej.

Budynek ma 2 wejścia

To zdjęcie przedstawia wejście główne do budynku.



To zdjęcie przedstawia wejście do budynku od strony parkingu. 

Wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.



Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku i na I piętrze

W budynku znajduję się winda, która znajduje się po prawej stronie od wejścia od strony 

parkingu.



Skrzynki pocztowe znajduje się na ścianie budynku od strony parkingu.

Przesyłki i dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawić 

w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku od strony parkingu.

Czym zajmuje się Ośrodek ?

• Udzielamy pomocy osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar i handlu ludźmi, 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w 

przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 

narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej;



• przyznajemy i wypłacamy świadczenia:

Zasiłek stały:

przyznajemy osobie, która posiada orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności ( orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

tj. lekki, umiarkowany i znaczny wydaje Powiatowy Zespół do 

spraw Orzekania Niepełnosprawności, który mieści się przy ulicy Szitalnej 1A w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Maksymalna kwota zasiłku wynosi 645,00 zł a minimalna wynosi 30,00 zł.  

Zasiłek  wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem 

osoby (lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek okresowy:

przyznajemy osobie lub rodzinie ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie. Ustala się:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej: różnicy między kryterium dochodowym, 

które wynosi 701,00 zł -  dochód tej osoby x 50 % = wysokość zasiłku okresowego.

W przypadku rodziny: różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej 

rodziny, które wynosi 528,00 zł - dochód rodziny x 50 % = wysokość zasiłku okresowego.

Zasiłek celowy:

przyznajemy na pilną potrzebę życiową. Może być przyznany na 

zakup opału na zimę, na dofinansowanie do zakupu lekarstw, zakup 

żywności czy też odzieży.

udzielamy wsparcie seniorom

w postaci rozmowy telefonicznej a także udzielamy pomoc rzeczową 

w postaci paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy.



Zajmujemy się rozprowadzaniem żywności z Caritas dla 

osób i rodzin najbardziej potrzebującym.

Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest wypełnienie skierowania 

FEAD ( druk można uzyskać w punkcie informacyjnym Ośrodka) oraz przedstawienie 

swoich dochodów za poprzedni miesiąc. Kryterium dochodowe: dla osoby samotnie 

gospodarującej: 1 542,20 zł, dla osoby w rodzinie: 1 161,60 zł

prowadzimy pracę socjalną:

pomagamy w stworzeniu godnych warunków życia. Planujemy 

pomoc finansową. Podpowiadamy, gdzie szukać specjalistycznej 

pomocy. Pomagamy przezwyciężyć trudną sytuację i rozwiązać 

problemy.

udzielamy bezpłatnego wsparcia 

psychologicznego i terapeutycznego

pomagamy rozwiązywać różne problemy psychologiczne, 

emocjonalne, wychowawcze. Wspieramy osoby, które przeżywają kryzysy życiowe.

świadczymy usługi asystenta rodziny

wspieramy rodziny w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Uczymy, jak 

organizować życie rodzinne i opiekować się dziećmi.

Dział Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia 

Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej obsługuje zasiłki rodzinne, dodatki 

do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze,zasiłki dla 

opiekunów, świadczenie rodzicielskie (becikowe), świadczenia 



wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego, realizację prawa do dodatku 

mieszkaniowego lub energetycznego.

Kontakt z pracownikami:

Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w MOPSiWR mogą:

napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia 

Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15 a, 

33-200 Dąbrowa Tarnowska

zadzwonić pod numer 14 657 83 83 lub 571 336 504,

napisać wiadomość i wysłać ją na adres email sekretariat@mopsiwr.pl

przyjść do MOPSiWR i spotkać się z pracownikiem w godzinach:

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30

Uwaga

W przypadku konieczności przyjścia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, prosimy o zachowanie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, z 

założoną maseczką na twarz w celu zasłonięcia ust i nosa ( zasady obowiązkowe ).

mailto:sekretariat@mopsiwr.pl


skorzystać z platformy usług administracji publiczej ePUAP – 

adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP
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