
 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie 

Łódzkim,  w skrócie MOPS, ma kilka budynków.  

 

Budynek główny jest przy ul. Słowackiego 11 w Konstantynowie Łódzkim. 

Pozostałe mieszczą się przy: 

• ul. Sucharskiego 1/3 (Dział Pomocy Środowiskowej)  

• pl. T. Kościuszki 8 (Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków 
Mieszkaniowych). 

Dyrektorem MOPS jest pani Joanna Markiewicz. Pani Dyrektor pomagają 

kierownicy działów i pracownicy. 

 

Czym zajmuje się MOPS w Konstantynowie Łódzkim? 
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają 
ludziom w trudnych sytuacjach. 
 
Ludziom z problemami pomaga pracownik socjalny, a rodzinom 
asystent rodziny. 

 

Jeśli ktoś ma za mało pieniędzy i nie 
wystarcza mu na kupienie jedzenia, 
ogrzanie mieszkania albo zapłacenie 
rachunków, może dostać pieniądze  
z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Takie pieniądze to zasiłek.  

 

Podstawowe informacje  

o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim  

w tekście łatwym do czytania i zrozumienia 

 

 



Żeby dostać zasiłek, trzeba wypełnić specjalny 
dokument, który nazywa się „wniosek”. Kiedy 
odpowiadamy na pytania z wniosku, musimy 
pisać prawdę.  

 
 

 

Osoby, które mają dzieci, dostają z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej pieniądze, które 
nazywają się zasiłkami rodzinnymi. 

 
 

 
Pieniądze, które nazywamy becikowe, kiedy 
urodzi się dziecko, przyznaje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
 
 

 

 
Osoby, które mają trudności z ponoszeniem 
opłat za mieszkanie otrzymują pomoc  
w formie dodatku mieszkaniowego. 

 
 

 
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pomagają też osobom  
z niepełnosprawnościami i osobom starszym.  
 

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga również osobom, które nie 
mają gdzie mieszkać. 
 

 
 

Jeśli w rodzinie ktoś pije za dużo alkoholu, 
bierze narkotyki albo są kłótnie lub ktoś robi 
komuś krzywdę, można przyjść do Ośrodka 
po pomoc. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Żeby załatwić sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 

można:  

 

• napisać pismo i wysłać je na adres:  

ul. Słowackiego 11,  

95-050 Konstantynów Łódzki, 

 

 

• przynieść pismo do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej przy  

ul. Słowackiego 11, 

 

 

 

• napisać wiadomość i wysłać na adres 

mailowy: sekretariat@mopskonstantynow.pl 

 

 

 

 

• zadzwonić pod numer telefonu  

42 211 – 19 - 67 

 

 

 

• przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i spotkać się z pracownikiem 

Poniedziałek 8:00 – 16:00 
Wtorek  9:00 – 17:00  
Środa  8:00 – 16:00 
Czwartek  8:00 – 16:00 
Piątek  7:00 – 15:00 
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