2014-12-22
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonym czasie odbędzie się w dniu
dzisiejszym, tj. 22.12.2014r. w godzinach od 11:30 do 14:00
2014-12-16
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
17.12.2014r. (środa) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E. Todorowska,
A. Mazur, K. Szczepanek
18.12.2014r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M.
Kiżewska, G. Myszka
19.12.2014r. (piątek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B.
Leszczyńska
2014-12-16
W związku z koniecznością przedłużenia terminu ważności Kart Dużej Rodziny Chojnickiej na 2015 rok, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach prosi o składanie wniosków wraz z kartami od 16 grudnia 2014r. w celu
ich przedłużenia (parter MOPS, pokój nr 9).
2014-12-15
Do realizacji celów programu „Duża Rodzina Chojnicka” określonych w Uchwale Nr 443/2014 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Miejskiej w Chojnicach poprzez realizację programu „Duża Rodzina Chojnicka” od
grudnia 2014 roku przystąpili Partnerzy:
Kaszubsko-Krajeńska Agencja Nieruchomości Paweł Zagozda
89-600 Chojnice, ul. Małe Osady 12/1
Firma "Masar" W.J. Januszewscy, J. Szyszka
89-600 Chojnice, ul. Długa 5
2014-12-12
Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w wyznaczonym czasie, wydawanie odbędzie się w
dniu 12.12.2014r. od 12.00 do 14.00
2014-12-04
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
09.12.2014r. (wtorek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska, L. Kęsik-Kowalska, M.
Kiżewska, G. Myszka
10.12.2014r. (środa) w godzinach od 11.30-14.00 rejony: B. Federska, T. Barska, D. Zawadzka, J. Wysocka, B.
Leszczyńska
11.12.2014r. (czwartek) w godzinach 11.30-14.00 - rejony: A. Czapiewska, B. Paluch, J. Błaszkowska, E.
Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek
2014-10-14
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
15.10.2014r. (środa) w godzinach 11.00-14.30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka, H. Sikorska, E. Elzanowska, L.
Kęsik-Kowalska, J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Czapiewska,
16.10.2014r. (czwartek) w godzinach 11.00-14.30 - rejony: J. Wysocka, B. Leszczyńska, E. Todorowska, A. Mazur,
K. Szczepanek, D. Zawadzka, B. Federska, T. Barska,
2014-10-07
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
09.10.2014r. (czwartek) w godzinach 11.30 -14.30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka, L. Kęsik-Kowalska, H.
Sikorska, E. Elzanowska

10.10.2014 (piątek) w godzinach od 11.30 - 14.30 rejony: J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Czapiewska, J. Wysocka, B.
Leszczyńska
13.10.2014r. (poniedziałek) w godzinach 11.30 - 14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D.
Zawadzka, B. Federska, T. Barska,
2014-10-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż:
- Kotła gazowego BUDERUS Mod. G234 X o mocy 44 KW
- Sterownika kotłowego BUDERUS R 2107M.
Więcej informacji w dziale "Przetargi i konkursy"
2014-10-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż dokonano wyboru na stanowisko podinspektora.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale "Przetargi i konkursy"
2014-09-22
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
23.09.2014r. (wtorek) w godzinach 13:30 -15:30 - rejony: M. Kiżewska, G. Myszka
24.09.2014 (środa) w godzinach od 11:30 - 14.30 rejony: H. Sikorska, E. Elzanowska,J. Błaszkowska, B. Paluch, A.
Czapiewska, J. Wysocka, B. Leszczyńska
25.09.2014r. (czwartek) w godzinach 11.30 -14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D. Zawadzka,
B. Federska, T. Barska, L. Kęsik-Kowalska,
2014-09-18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż:
- Kotła gazowego BUDERUS Mod. G234 X o mocy 44 KW
- Sterownika kotłowego BUDERUS R 2107M.
Więcej informacji w dziale "Przetargi i konkursy"
2014-09-16
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
18.09.2014r. (czwartek) w godzinach 13.30-14.30 - rejony:M. Kiżewska
19.09.2014r. (piątek) w godzinach 10.30-14.30 - rejony: E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D. Zawadzka, B.
Federska, T. Barska, E. Imianowska, G. Myszka, L. Kęsik-Kowalska, H. Sikorska, E. Elzanowska,J. Błaszkowska, B.
Paluch, A. Czapiewska, J. Wysocka, B. Leszczyńska

2014-09-10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko podinspektora. Pełna treść
ogłoszenia znajduje się w dziale "Przetargi i konkursy"
2014-07-23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, iż z dniem 22.07.2014r. zakończył zbiórkę odzieży dla
pogorzelców z kamienicy przy ul. Podgórnej 4 w Chojnicach. Zebrana ilość odzieży zabezpiecza potrzeby w tym
zakresie. Za okazane wsparcie i pomoc serdecznie dziękujemy. W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia na sprzęt
gospodarstwa domowego i meble oraz wpłaty na wskazane konto bankowe.
2014-07-21
Do realizacji celów programu „Duża Rodzina Chojnicka” przystąpił kolejny Partner:
Firma PROMEDICA Sp.z o.o
Chojnice, ul. Kołłątaja 4
Szczegółowe informacje o przysługujących zniżkach znajdują się w zakładce Karta Dużej Rodziny.

2014-07-10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, informuje o przeprowadzeniu zbiórki publicznej na rzecz
pogorzelców z kamienicy przy ulicy Podgórnej 4 w Chojnicach.
Zwracamy się do Państwa z apelem o udzielenie wsparcia rzeczowego i finansowego poszkodowanym , którzy
stracili w jednej chwili cały dorobek swojego życia. Poszkodowanych w pożarze jest 27 osób w tym 8 dzieci w
wieku od 2-13 lat
Wsparcie w formie rzeczowej w postaci : odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, drobnych
artykułów gospodarstwa domowego, można przekazywać bezpośrednio do:
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, przy ul. Strzeleckiej 31 w godz. 7.00-20.00 tel. 52 3973574
koordynatorem z ramienia OPR jest Pan Łukasz Ryl.
W przypadku wsparcia w postaci mebli , sprzętu AGD i RTV prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Chojnicach w godzinach od 7.30-15.00 koordynatorem akcji jest Pani Agnieszka Lewińska tel.
523977121.
Pogorzelców można wspomóc wpłacając dobrowolne kwoty na uruchomiony przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chojnicach rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Chojnice
37 8146 0003 0000 0467 2000 0090 z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców”
2014-07-01
Do realizacji celów programu „Duża Rodzina Chojnicka” określonych w Uchwale Nr 443/2014 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Miejskiej w Chojnicach poprzez realizację programu „Duża Rodzina Chojnicka”
przystąpili Partnerzy:
Centrum dziecięce „Mrówka”
Chojnice, ul. Kościerska 12a
Firma Eurostandard Sp.j Firma Rodzinna Klauzo
Chojnice, Topole 20
Firma Eurostandard - BIS
Chojnice, Topole 20
Firma Eurostandard - MK
Chojnice, Topole 20
Firma PROMEDICA Sp. z o.o.
Chojnice, ul. Kołłątaja 4
Szczegółowe informacje o przysługujących zniżkach znajdują się w zakładce Karta Dużej Rodziny.
2014-06-25
Komisja ds. Społecznych przy Urzędzie Miejskim w Chojnicach ogłasza konkurs plastyczny na logo dla partnerów
wspierających realizację Karty Dużej Rodziny Chojnickiej: „Przedsiębiorca wspierający Dużą Rodzinę Chojnicką”.
2014-06-16
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
W Monitorze Polskim z dnia 5 czerwca 2014 r. pod poz. 430 opublikowana została Uchwała Nr 85 Rady Ministrów
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zaś w Dzienniku
Ustaw, pod poz. 755 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny. Karta przewiduje system
zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju.
Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do
18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia.
W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.
Wykaz zniżek i uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz oferty partnerów w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina - Uprawnienia.
2014-05-21
Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
Ustawa w art. 8 obliguje organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do 30 czerwca 2013 r., - w terminie 14
dni od dnia wejścia w życie ustawy - poinformować osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do
dnia 30 czerwca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz warunkach
nabywania do niego prawa. W związku z tym, informuję, że druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla
opiekuna są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i
Alimentacyjnych, ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice, pok. Nr 4
Wniosek może być złożony w tut. Ośrodku nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.
do dnia 15 września 2014 r. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla
opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z
wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie art. 11 ust.
3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.
U. z 2012 r., poz. 1548 oraz z 2013r., poz. 1557 ).
Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie i przysługuje:
- za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba
spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31
grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekuna za ww. okresy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek
ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa wyżej przysługują do dnia wejścia
w życie ustawy, tj. do dnia 15 maja 2014 r.
- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego
określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu
31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
- osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub

świadczenia pielęgnacyjnego lub
- na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu
bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia
złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1403, 1623 i 1650 ) świadczenie to przysługuje odpowiednio: 1/ rolnikom w przypadku zaprzestania
prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; 2/ małżonkom rolników lub domownikom w przypadku
zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie
rolnym. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie
rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ może odebrać oświadczenie o spełnianiu warunków do
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., w okresach, za które osoba ubiega się o zasiłek
dla opiekuna. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów organ zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie
rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania
opieki przez osobę ubiegającą się o zasiek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6
miesięcy.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla
opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Jeżeli w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka,
wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.
2014-05-06
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
07.05.2014r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D. Zawadzka, B. Federska, T. Barska
08.05.2014r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
M. Kiżewska, E. Imianowska, G. Myszka, E. Szczepańska, H. Sikorska, E. Elzanowska
09.05.2014r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Czapiewska, J. Wysocka, B. Leszczyńska
Osoby które nie odebrały żywności w wyznaczonym terminie mogą ją odebrać w poniedziałek (12 maja) w
godzinach 10:00-12:00
2014-04-15
Wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
16.04.2014r. (środa) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Czapiewska, J. Wysocka, B. Leszczyńska

17.04.2014r. (czwartek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D. Zawadzka, B. Federska, T. Barska
18.04.2014r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
M. Kiżewska, E. Imianowska, G. Myszka, E. Szczepańska, H. Sikorska, E. Elzanowska
2014-03-19
Wydawanie napojów dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
21.03.2014r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
M. Kiżewska, E. Imianowska, G. Myszka, E. Szczepańska, H. Sikorska, E. Elzanowska
24.03.2014r. (poniedziałek) w godzinach.12.00-14.30 - rejony:
J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Czapiewska, J. Wysocka, B. Leszczyńska
25.03.2014r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.00 - rejony:
E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D. Zawadzka, B. Federska, T. Barska
2014-03-14
„DUŻA RODZINA CHOJNICKA"
Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10 marca 2014r. przyjęta została Karta Dużej Rodziny
Chojnickiej. Wydawana będzie ona w ramach Programu "Duża Rodzina Chojnicka".
2014-02-18
W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r. realizowany będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”. W dniach tych zainteresowani będą mogli zgłosić się po poradę do Ośrodka Profilaktyki
Rodzinnej w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 31, gdzie codziennie w godzinach 14:00-16:00 dyżur pełnić będzie
dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach wspólnie z kuratorem Sądu Rodzinnego i Nieletnich w
Chojnicach.
2014-02-11
Wydawanie napojów dla osób korzystających z Banku Żywności odbędzie się w dniach:
14.02.2014r. (piątek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
E. Todorowska, A. Mazur, K. Szczepanek, D. Zawadzka, B. Federska, T. Barska
17.02.2014r. (poniedziałek) w godzinach 12.00-14.30 - rejony:
J. Błaszkowska, B. Paluch, A. Czapiewska, J. Wysocka, B. Leszczyńska
18.02.2014r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.00 - rejony:
M. Kiżewska, E. Imianowska, G. Myszka, E. Szczepańska, H. Sikorska, E. Elzanowska

2013-12-20
WSPÓLNE NIESIENIE POMOCY...
W dniu 19.12.2013 r. w siedzibie MOPS Chojnice odbyło się świąteczne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Spróbuj Sam” działające przy MOPS w Chojnicach dla 21 dzieci autystycznych i ich rodzin. Przygotowanie spotkania,
obdarowanie dzieci upominkami możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Holenderskiej Fundacji Kienkeuring z
Waalwijk, która przekazała na ten cel środki w wysokości 500 Euro. Każdemu dziecku została ufundowana paczka ze
słodyczami. Było to kolejne z działań podjętych na rzecz potrzebujących w tym roku.
W czerwcu br. zorganizowana została wycieczka do Gdańska i Gdyni, w której uczestniczyły dzieci objęte wsparciem w
postaci usług specjalistycznych wraz ze swoimi opiekunami i terapeutkami, wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy
MOPS Chojnice i dzieci korzystające z ich wsparcia oraz dzieci z rodziny zastępczej. Uczestnicy zwiedzili ZOO w
Gdańsku, Akwarium Gdyńskie.
Dzięki współpracy Stowarzyszenia „Spróbuj Sam” z Funadacją Kienkeuring z Waalwijk rodzina korzystająca z pomocy
MOPS otrzymała środki na przeprowadzenie remontu w mieszkaniu (Pana Januszewskiego) w celu polepszenia
warunków osoby niepełnosprawnej dziecka Faustyny. Za kwotę ok. 3.100 zł możliwa była wymiana okna balkonowego,
remont podłogi oraz wymalowanie pomieszczenia.
Kolejne działanie na rzecz mieszkańców Chojnic przy współpracy Technikum nr 2
Ponadto po raz drugi społeczność uczniowska Technikum nr 2 w Chojnicach wraz z gronem pedagogicznym a także
poparciem dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zorganizowało wspólne przedsięwzięcie
niesienia pomocy dla grupy 14 samotnych osób, najbardziej potrzebujących pomocy będących podopiecznymi tut.
Ośrodka. Każdej potrzebującej osobie przypisany został 1 Wolontariusz i jeden oddział T.2 w Chojnicach. W okresie
przedświątecznym zostały przekazane paczki potrzebującym.
Za wspólne niesienie pomocy na rzecz drugiego człowieka MOPS w Chojnicach oraz Stowarzyszenie „Spróbuj Sam”
składa serdeczne podziękowania dla Holenderskiej Fundacji oraz dla Dyrekcji Technikum nr 2 i koordynatora akcji –
pedagoga szkoły P. Emilii Kłaczyńskiej a także Społeczności Technikum nr 2 w Chojnicach.
2013-11-15
Informacja o wyborze oferty - SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2013-11-06
GRUPA WSPRACIA „Nie jesteś sam”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w grupie
wsparcia/samopomocowej „Nie jesteś sam”.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 10-12 w sali 302 III p. w siedzibie Ośrodka.
Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb grupy z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań jej uczestników.
Osoby chętne proszone są z o kontakt z pracownikiem socjalnym.
2013-11-05
Informacja o wyborze oferty - SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2013-10-24
UWAGA - zmiany w postępowaniu na SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2013-10-22
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2013-10-22
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:

28 październik 2013 – rejony: p. Joanna Błaszkowska,p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch, p. Joanna Wysocka,
p. Barbara Leszczyńska
29 październik 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
30 październik 2013 - rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur
31 październik 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-10-14
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
15 październik 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
16 październik 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska,
17 październik 2013 - rejony: p. Joanna Błaszkowska,p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch, p. Joanna Wysocka, p.
Barbara Leszczyńska,
18 październik 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-09-20
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
24 wrzesień 2013 – rejony: p. Joanna Błaszkowska,p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch, p. Joanna Wysocka, p.
Barbara Leszczyńska,
25 wrzesień 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
26 wrzesień 2013 - rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
27 wrzesień 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska,
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-09-13
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
17 wrzesień 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
18 wrzesień 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska ,
19 wrzesień 2013 - rejony: p. Joanna Błaszkowska,p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch, p. Joanna Wysocka, p.
Barbara Leszczyńska,
20 wrzesień 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.

Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-09-02
Informacja o wyborze oferty - USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z
INTERNETU. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2013-08-20
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU.
Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2013-07-18
WYCIECZKA DO GDAŃSKA
Bardzo przyjemnie i z ogromem nowych przeżyć rozpoczęły się tegoroczne wakacje dla dzieci i rodzin objętych pomocą
MOPS Chojnice.
Więcej informacji w zakładce Stowarzyszenie SPRÓBUJ SAM.
2013-07-12
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
23 lipiec 2013 – rejony: p. Joanna Błaszkowska,p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch, p. Joanna Wysocka, p.
Barbara Leszczyńska,
24 lipiec 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
25 lipiec 2013 - rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
26 lipiec 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska,
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-07-02
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
05 lipiec 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
08 lipiec 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federskap.
09 lipiec 2013 - rejony: p. Joanna Błaszkowska,p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch, p. Joanna Wysocka, p.
Barbara Leszczyńska,
10 lipiec 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-06-20
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
25 czerwiec 2013 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch,

26 czerwiec 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
27 czerwiec 2013 - rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska,
28 czerwiec 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska.
w godzinach od 11:30 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-06-07
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
12 czerwiec 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
13 czerwiec 2013 – rejony: p.Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Tamara Barska, p.
Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska,
14 czerwiec 2013 - rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch,
w godzinach od 11:00 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-05-20
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
4 czerwiec 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska,
5 czerwiec 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
6 czerwiec 2013 – rejony: p.Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur,
7 czerwiec 2013 - rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch,
w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-05-09
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
14 maj 2013 – rejony: p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch,
15 maj 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska, p. Joanna Wysocka, p. Barbara
Leszczyńska,
16 maj 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska,
17 maj 2013 - rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur
w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!

Przed odebraniem żywności należy zgłosić się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu po odbiór bonu.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-05-08
„Kawiarenka dla Seniora” - Zapraszamy wszystkich seniorów na kawę lub herbatę za symboliczną „złotówkę” Szczegóły tutaj: http://archiwum.mopschojnice.pl/aktualnosci/seniorzy2.pdf
2013-04-10
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
16 kwiecień 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska, p;. Joanna Wysocka, p. Barbara
Leszczyńska,
17 kwiecień 2013 – rejony: p. Krzysztof Szczepanek, p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur
18 kwiecień 2013 – rejony: p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch
19 kwiecień 2013 - rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-03-27
„Kawiarenka dla Seniora” - Zapraszamy wszystkich seniorów na kawę lub herbatę za symboliczną „złotówkę” Szczegóły tutaj: http://archiwum.mopschojnice.pl/aktualnosci/seniorzy.pdf
2013-02-25
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
28 luty 2013 – rejony:p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek
1 marzec 2013 – rejony: p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
4 marzec 2013 – p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska
5 marzec 2013 - p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra Czapiewska, p. Beata Paluch
6 marzec 2013 - p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia Elzanowska, p.
Elwira Szczepańska
w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Dla osób, które nie mogą odebrać żywności w wyznaczonym terminie dodatkowy termin dnia 12.03.2013r. od 14.00 do
15.30.
Danego dnia żywność wydawana będzie tylko z wyznaczonego rejonu.
2013-01-17
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:

22 styczeń 2013 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
23 styczeń 2013 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch
24 styczeń 2013 – p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
25 styczeń 2013 - p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek
w godzinach od 12:00 do 14:15 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Osoby, które nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy uprawnionych.
2013-01-11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do udziału w VI edycji realizacji projektu pod nazwą:
„Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”
Jest on realizowany w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowojednocześnie korzystających z pomocy społecznej MOPS w Chojnicach.
Termin realizacji: kwiecień 2013 r.- grudzień 2013 r.
Oferujemy, m.in:
- Bezpłatne szkolenia zawodowe;
- Warsztaty umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobowy;
- Szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu;
- Poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe;
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi i koordynatorem
projektu w siedzibie MOPS tj. Chojnice ul. Wysoka 1, p. 105 i 206, tel. 052-3977121
2012-12-22
„SPOŁECZNOŚĆ TECHNIKUM NR 2 W CHOJNICACH DZIELI SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIA”
Pod takim hasłem społeczność uczniowska z Technikum nr 2 wraz z gronem pedagogicznym a także poparciem dyrekcji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zorganizowało wspólne przedsięwzięcie niesienia pomocy dla
grupy 14 samotnych osób, najbardziej potrzebujących pomocy będących podopiecznymi tut. Ośrodka. Każdej
potrzebującej osobie przypisany został 1 Wolontariusz i jeden oddział T.2 w Chojnicach. W okresie od 10-18 grudnia
2012 r. wyznaczone oddziały i Wolontariusze przygotowali świąteczne paczki, które zostały złożone pod choinkę
podczas szkolnego spotkania przedświątecznego.
Natomiast w dniu 21 grudnia zostały przekazane potrzebującym przez wyznaczone osoby z pomocą pracowników
MOPS Chojnice.
Po raz kolejny pokazaliśmy, że Polak potrafi wspólnie działać i tworzyć: Świat pełen miłości, przyjaźni i dla dobra
innych.Za wspólne niesie pomocy na rzecz drugiego człowieka, MOPS w Chojnicach składa serdeczne podziękowania
dla koordynatora akcji –pedagoga szkoły P. Emilii Kłaczyńskiej oraz Dyrekcji Szkoły i uczniom.
2012-12-22
„ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”
Młodzieżowa Rada Powiatu Chojnickiego zorganizowała akcję pod nazwą „Zostań świętym Mikołajem” i ufundowała
paczki dla 4 rodzin wielodzietnych, podopiecznych MOPS w Chojnicach będących w trudnej sytuacji finansowej.

Poprzez MRPC zostały zebrane pieniądze w szkołach: Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich (Patryk
Bucholc, Maciej Wulczyński), II Liceum Ogólnokształcące (Marcelina Stachowiak), Zespół Szkół nr 1 (Natalia Rafińska,
Kamila Zielińska), Technikum Stefana Bieszaka (Łukasz Niemczyk). Za uzbierane fundusze zostały zakupione paczki
świąteczne dla w/w rodzin. Reakcja domowników była bardzo pozytywna, dlatego też młodzi radni zapowiadają, iż nie
jest to ich ostatnia akcja tego typu.
Wspierającym przedstawicielom MRPC działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, składamy
serdeczne podziękowania za życzliwość, ponoszony trud i okazywaną troskę tym, którzy potrzebują pomocy drugiego
człowieka i uczniom poszczególnych szkół, którzy włączyli się w akcję.
2012-12-21
„To, co możesz uczynić nie jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie
Twojemu życiu."
Albert Schweitzer
W dniu 20.12.2012 w Urzędzie Miasta Chojnice odbyło się świąteczne spotkanie z 16 Chojnickimi rodzinami z władzami
miasta, dyrektorem MOPS i honorowym obywatelem Chojnic p.Edmundem Pięknym.
Nasze Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” działające przy MOPS w Chojnicach za pośrednictwem mec. Edmunda Pięknego –
koordynatora współpracy Chojnic z Holendrami, otrzymało środki finansowe na zakup 15 paczek świątecznych (o
wartości 120 zł każda) dla rodzin wytypowanych przez pracowników socjalnych. Nadmieniamy, że 16 paczkę
ufundował z własnych środków mec. Edmund Piękny.
W świątecznej atmosferze Burmistrz Miasta Chojnice oraz mec. Edmund Piękny przekazali życzenia dla wszystkich
rodzin korzystających z wsparcia MOPS w Chojnicach do których dołączają się: Dyrektor MOPS Elżbieta Szczepańska
wraz z pracownikami i członkami Stowarzyszenia „Spróbuj Sam”
2012-12-17
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
17 grudzień 2012 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
18 grudzień 2012 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch
19 grudzień 2012 – p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
20 grudzień 2012 - p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek
w godzinach od 12:00 do 14:15 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Osoby, które nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy uprawnionych.
2012-12-04
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
10 grudzień 2012 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
11 grudzień 2012 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch
12 grudzień 2012 – p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
13 grudzień 2012 - p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek

w godzinach od 12:00 do 14:15 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Osoby, które nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy uprawnionych.
2012-11-09
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
13 listopad 2012 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
14 listopad 2012 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch
15 listopad 2012 – p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
16 listopad 2012 - p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek
w godzinach od 12:00 do 14:15 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Osoby, które nie odbiorą żywności w wyznaczonym terminie mogą odebrać żywność dnia 20.11.2012r. w godzinach
od 14.30 do 15.30.
Osoby, które nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy uprawnionych.
2012-10-24
Dokonano wyboru oferty na: SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2012-10-23
Uwaga !!!
Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
29 październik 2012 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
30 pażdziernik 2012 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch
31 październik 2012 – p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
02 listopad 2012 - p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek
w godzinach od 12:00 do 14:15 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
UWAGA !!!
Osoby, które nie odbiorą żywności w wyznaczonym terminie mogą odebrać żywność dnia 06.11.2012r. w godzinach
od 14.30 do 15.30.
Osoby, które nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy uprawnionych.
2012-10-15
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2012-10-10
Uwaga !!

Wydawanie żywności z Unii Europejskiej odbędzie się w dniach:
18 październik 2012 – rejony: p. Grażyna Myszka, p. Ewa Imianowska, p. Marta Kiżewska, p. Hanna Sikorska, p. Lidia
Elzanowska, p. Elwira Szczepańska
19 październik 2012 – rejony: p. Joanna Wysocka, p. Barbara Leszczyńska, p. Joanna Błaszkowska, p. Aleksandra
Czapiewska, p. Beata Paluch
22 październik 2012 – p. Tamara Barska, p. Dorota Zawadzka, p. Bożena Federska
23 październik 2012 - p. Elżbieta Todorowska, p. Anna Mazur, p. Krzysztof Szczepanek
w godzinach od 12:00 do 14:15 w budynku magazynowym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
Osoby, które nie odbiorą żywności w wyznaczonym terminie mogą odebrać żywność dnia 26.10.2012r. w godzinach
od 13.30 do 14.30.
Osoby, które nie odbiorą żywności zostaną skreślone z listy uprawnionych.
2012-08-27
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z
INTERNETU. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2012-08-20
Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI
KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU - szczegóły w dziale Przetargi i konkursy.
2012-08-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU. Więcej informacji w dziale
Przetargi i konkursy.
2012-02-24
W grudniu 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie z Fundacją Familijny Poznań, które ma
na celu rozpowszechnienie oraz łatwy dostęp do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. Porady te udzielane są w
ramach projektu "Rozwój Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Województwie Pomorskim”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem projektu jest Pomorski Oddział Fundacji "Familijny
Gdańsk”.
BEZPŁATNE porady prawne można uzyskać w siedzibie biura po wcześniejszym umówieniu się. Obowiązuje rejestracja
osobista.
Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej
ul. Wysoka 3, ( pok. Nr 16)
89-600 Chojnice
tel. 52 524 43 43
e-mail: poradyprawnechojnice@familijny.pl
godziny otwarcia biura:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 20.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 20.00
piątek 8.00 – 16.00
2011-12-21
KONKURS DLA ORGANIZATORÓW STAŻU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z realizacją projektu Klub Integracji Społecznej „Mogę
wiele” ogłasza konkurs dla organizatorów stażu zgłaszających chęć i możliwości zorganizowania miejsc odbywania
stażu dla określonej kategorii osób zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności:
- Technik prac biurowych/Technik administracji ( 3 osoby)
- Pomoc kuchenna (2 osoby)
- Opiekunka środowiskowa (3 osoby)
- Magazynier ( 5 osób)
- Kosmetyczka/ Fryzjer (3 osoby)
Czas trwania stażu: 1.02.2012 r.- 30.04.2012 r. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe
Uczestników/Uczestniczek będą przekazywane w chwili rozpatrzenia wniosku/ podpisania umowy.
Wniosek oraz wszelkie informacje na temat zasad współpracy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chojnicach, ul. Wysoka 1, pokój nr 206, w godzinach od 7.15- 15.00 (od poniedziałku do piątku), Tel. 052-3977121.
Osoba do kontaktu: Magdalena Galec.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, w
sekretariacie, I p. w terminie do 13.01.2012 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2011-11-23
Dokonano wyboru oferty na: SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-11-18
Wyjaśnienia treści SIWZ w pozstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Szkolenia Zawodowe - dotyczą
rozdziału I. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-11-17
Wyjaśnienia treści SIWZ w pozstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Szkolenia Zawodowe. Więcej
informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-11-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: SZKOLENIA ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-10-27
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI SZKOLENIOWE: KURS KOSMETYCZNO – FRYZJERSKI oraz KURS NA OPIEKUNKĘ
ŚRODOWISKOWĄ Z ELEMENTAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-10-24
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI SZKOLENIOWE- KURS KOSMETYCZNO – FRYZJERSKI. Więcej informacji w dziale
Przetargi i konkursy.
2011-10-20
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z
INTERNETU. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I
KORZYSTANIA Z INTERNETU. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-10-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy: USŁUGI SZKOLENIOWE: KURS KOSMETYCZNO - FRYZJERSKI oraz KURS NA
OPIEKUNKĘ ŚRODOWISKOWĄ Z ELEMENTAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.

2011-10-19
UWAGA: Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na USŁUGI SZKOLENIOWE: KURS KOSMETYCZNO –
FRYZJERSKI oraz KURS NA OPIEKUNKĘ ŚRODOWISKOWĄ Z ELEMENTAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Więcej informacji w
dziale Przetargi i konkursy.
2011-10-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI SZKOLENIOWE: KURS KOSMETYCZNO - FRYZJERSKI oraz KURS NA OPIEKUNKĘ
ŚRODOWISKOWĄ Z ELEMENTAMI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-10-14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje, że do dnia 31 października br. przyjmuje wnioski o
przyznanie dodatkowej pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.
Dnia 27 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Oznacza to, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają
dodatkowo pomoc, w wysokości po 100 zł miesięcznie ( tj.: w listopadzie i w grudniu ) pod warunkiem, ze w terminie
do 31 października 2011 r. złożą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych - wniosek w tej sprawie.
W przypadku osób, którym świadczenia pielęgnacyjne za miesiące listopad i grudzień 2011 r. zostanie przyznane
decyzją administracyjną wydaną po dniu 31 października 2011 r., wniosek o udzielenie ww. pomocy należy złożyć w
terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze
środków budżetu państwa..
2011-10-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI SZKOLENIOWE - KURS KOSMETYCZNO - FRYZJERSKI. Więcej informacji w dziale Przetargi i
konkursy.
2011-10-13
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU.
Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-07-14
Dokonano wyboru oferty na: WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ INDYWIDUALNE
PORADNICTWO ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-07-11
Zamawiający informuje, że z uwagi na omyłkę pisarską w treści załącznika nr 4 do SIWZ (WARSZTATY Z ZAKRESU
AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE) zamieszcza się poprawioną
treść dokumentu.
2011-07-06
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ INDYWIDUALNE PORADNICTWO
ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-06-30
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI - WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ
INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-06-21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI - WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ INDYWIDUALNE
PORADNICTWO ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-06-09
Dokonano wyboru oferty na: Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie" (MOPS-K-KIS
8211-4/5/11) w ramach projektu KLUB Integracji Społecznej "Mogę wiele". Więcej informacji w dziale Przetargi i
konkursy.
2011-06-03
UWAGA - Korekta omyłkowo określonych działań i poddziałań w opisie projektu w załącznikach do SIWZ (dot.
przetargu MOPS-K-KIS 8211-4/5/11 Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie).
Poprawione dokumenty w dziale Przetargi i konkursy.
2011-06-01
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: WARSZTATY Z ZAKRESU PODNOSZENIA UMIEJĘTNOŚCI SAMOOCENY I WIARY W SIEBIE. Więcej
informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-05-31
Dokonano wyboru oferty na: SZKOLENIE ZAWODOWE - NOWOCZESNY SPRZEDAWCA. Więcej informacji w dziale
Przetargi i konkursy.
2011-05-23
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: SZKOLENIE ZAWODOWE - NOWOCZESNY SPRZEDAWCA. Więcej informacji w dziale Przetargi i
konkursy.
2011-05-18
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z
INTERNETU. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-05-03
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI SZKOLENIOWE - SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU.
Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-04-20
Dokonano wyboru oferty na: SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGA. Więcej informacji w dziale Przetargi i
konkursy.
2011-04-14
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGA
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części V TERMIN I
MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 1 w zakresie końcowego terminu obowiązywania umowy –
umowa zostanie zawarta na okres do 31 sierpnia 2011 r. od momentu podpisania. Pelna treść ogłoszenia w dziale
Przetargi i konkursy.
2011-04-13
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGA. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-04-07
Dokonano wyboru oferty na: USŁUGI SZKOLENIOWE - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIALNE W PRAKTYCE
ZAWODOWEJ Z MODUŁEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-04-04

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI SZKOLENIOWE - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIALNE W PRAKTYCE ZAWODOWEJ
Z MODUŁEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-03-25
Dokonano wyboru oferty: Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne poradnictwo
zawodowe - usługi. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-03-22
Dokonano wyboru oferty na USŁUGI - WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-03-17
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ORAZ INDYWIDUALNE PORADNICTWO
ZAWODOWE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-03-14
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Chojnicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na: USŁUGI - WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE. Więcej informacji w dziale Przetargi i konkursy.
2011-03-04
Dokonano wyboru oferty na indywidualne doradztwo zawodowe oraz usługi poradnictwa specjalistycznego.
Szczegółowe informacje w dziale Przetargi i konkursy.
2011-02-28
Wyjaśnienia dot. zamówienia publicznego na usługi poradnictwa specjalistycznego - indywidualne doradztwo
zawodowe: Zamawiający omyłkowo zamieścił niewłaściwą treść załącznika nr 8 do SIWZ - każdy z oferentów winien
sam wypełnić tabelę i wskazać jakimi narzędziami badawczymi dysponuje. Aktualnie zamieszczono właściwy załącznik
nr 8 do SIWZ.
2011-02-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na
usługi poradnictwa specjalistycznego - indywidualne doradztwo zawodowe. Więcej informacji w dziale Przetargi i
konkursy.
2011-02-24
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na
usługi poradnictwa specjalistycznego - indywidualne poradnictwo psychologiczne. Więcej informacji w dziale Przetargi
i konkursy.
2011-02-23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny etap projektu konkursowego „Aktywność moją szansą na lepszą
przyszłość”. Więcej informacji w dziale Europejski Fundusz Społeczny.

