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Działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

 w 2014 roku 
 

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem 

nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta. Jest to 

organizacja działająca na podstawie prawa o stowarzyszeniach założona w maju 1989 roku. TPBA jest 

również organizacją pożytku publicznego od 2005 roku. Od 2007 prowadzi działalność szkoleniową. 

Trzon działalności organizacji to zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla osób bezdomnych, 

zagwarantowanie zarówno schronienia, posiłków, odzieży, jak i poradnictwa oraz pomocy 

terapeutycznej. 

TPBA Koło Gdańskie oprócz doraźnej pomocy skierowanej do osób bezdomnych, rozwija działania 

zmierzające do rozwiązania problemu bezdomności w regionie. Prowadzi szereg inicjatyw mających 

na celu profilaktykę bezdomności oraz koncentruje się na działaniach reintegracyjnych. Należą do 

nich rewitalizacja społeczna zaniedbanych dzielnic Gdańska, streetworking, zatrudnienie socjalne, 

działania z zakresu profilaktyki bezdomności w ramach Centrum Treningu Umiejętności Społecznych.  

Bardzo ważnym elementem  aktywności jest walka z negatywnymi stereotypami dotyczącymi osób 

bezdomnych  w społeczeństwie poprzez głos powołanego ponownie Rzecznika Osób Bezdomnych. 

Stowarzyszenie prowadzi placówki nie tylko zapewniające schronienie osobom bezdomnym 

(noclegownie i schroniska), ale również punkty charytatywne, gdzie potrzebujący mogą zaopatrzyć 

się odzież czy sprzęt AGD, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (realizujące program 

reintegracyjny dla osób eksmitowanych), Centra Integracji Społecznej oraz Domy Wspólnotowe 

(mieszkania adaptacyjne dla usamodzielnionych osób bezdomnych). 
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Nazwa Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Gdańskie 

Datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 13.05.2002 

Siedziba i adres Przegalińska 135 80-690 Gdańsk 

Numer KRS 0000106330 

Numer REGON 192761968 

Zarząd  Wojciech Bystry - Prezes 
Maria Wieloch - Wiceprezes 
Iwona Karbownik - Skarbnik 
Waldemar Czech – Członek Zarządu 
 

Cele statutowe Niesienie pomocy bezdomnym i ubogim w duchu 
patrona Św. Brata Alberta 

 

Najważniejsze wydarzenia roku 2014 
 

1. Obchody 25 - lecia koła gdańskiego TPBA, których kulminacją była dwudniowa konferencja 
mająca miejsce 16 i 17.10.2014. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

2. Wprowadzenie nowego systemu organizacji pomocy dla osób bezdomnych w Gdańsku. 

3. Reorganizacja dotychczasowych placówek – utworzenie ze schroniska na Przegalinie Domu 

Współnotowego dla bezdomnych mężczyzn, przeniesienie schroniska na Przegalinie na ul. 

Równą w Gdańsku. 

4. Utworzenie nowych placówek – Domu św. Brata Alberta oraz Centrum Integracji Społecznej 

w Sopocie. 

5. Przyznanie Nagrody specjalnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11-12-2014 na XX 

Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. 
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Zebrania  członków TPBA Koła Gdańskiego 
 

Data Spotkania Temat Ilość osób Miejsce 

31.03.2014  Przyjęcie Bilansu 17  Centrum Integracji Społecznej w 

Gdańsku  

20.05.2014 Omówienie nowych 

placówek/ Obchodów 25-

lecia Koła Gdańskiego  

11  Punkt Charytatywny w Sopocie  

17.12.2014  Spotkanie Opłatkowe, 

omówienie mijającego 

roku   

16  Kościół pw. św. Michała 

Archanioła w Sopocie  



6 
 

Finansowanie 
 

Finansowanie podejmowanych działań odbywa się przy pomocy środków publicznych, odpisów 

podatkowych, zbiórek publicznych, indywidualnych darowizn, dotacji z Unii Europejskiej, z 

działalności odpłatnej. 

W 2014 roku TPBA Koło Gdańskie uzyskało finansowanie z następujących źródeł: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dotacje z Urzędu Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu, Pomorski 
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, dotacje z ościennych gmin 
(Pruszcz Gdański, Tczew), 1% podatku, darowizny finansowe oraz rzeczowe od firm i osób 
prywatnych, partycypacja mieszkańców, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Europejski Fundusz 
Społeczny, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, środki Fundacji im. 
Stefana Batorego. 

 

Działalność szkoleniowa 
 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie od 2007 roku jest instytucją szkoleniową, 
wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00102/2007. 
Towarzystwo w roku 2014 zorganizowało i przeprowadziło następujące szkolenia: 

1. Szkolenia na temat bezdomności  w Gimnazjum nr 48. 
2. Warsztaty z młodzieżą gimnazjalną pod hasłem "Bezdomność bez stereotypów". 

Dwugodzinne zajęcia odbyły się w Gimnazjum nr 48 w Gdańsku przy ul. Stolema 59. 

Pracownicy TPBA odbyli w roku 2014 następujące szkolenia: 

 mediacje (Stowarzyszenie Mediatorów Polskich) 

 uzależnienia zakończone uzyskaniem certyfikatu terapeuty uzależnień (Stowarzyszenie 

Społeczności Terapeutycznych) 

 budowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych (Regionalne Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych) 

 wprowadzanie modelu wychodzenia z bezdomności (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia 

z Bezdomności) 

 „Choroba psychiczna w praktyce opieki nad bezdomnymi” - Zdunowice 

 

Współpraca międzynarodowa 
 

1. FEANTSA – udział przedstawiciela TPBA w grupie roboczej FEANTSA ds. Zatrudnienia (FEANTSA 

Employment Working Group). Spotkania grupy miały miejsce w kwietniu w Londynie oraz w 

październiku w Walencji. Grupa spotyka się w celu omawiania, opracowywania i opiniowania 

europejskich inicjatyw poświęconych reintegracji zawodowej osób bezdomnych. 

2. Również w ramach FEANTSY przedstawiciel TPBA wziął udział w europejskich konsultacjach 

dotyczących dobrych praktyk w działaniu z bezdomnymi i doświadczeń Towarzystwa w tym 

zakresie. Spotkanie miało miejsce w Atenach (w czerwcu). 
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3. W ramach współpracy z francuską organizacją FNARS został napisany i złożony projekt 

międzynarodowy na współpracę w ramach programu Erasmus. Niestety projekt został 

odrzucony. 

4.  W ramach współpracy z FEANTSA TPBA uczestniczyło w projekcie EMIN, dotyczącym zjawiska 

Niepobierania Zasiłków Przez Osoby Bezdomne, Które Mają Prawo Do Zasiłku. W ramach 

projektu został opracowany raport na temat tego zjawiska w Polsce i zorganizowane spotkanie 

w Brukseli (w styczniu). Raport końcowy jest w ostatniej fazie publikacji. 

5. W ramach współpracy z FEANTSA przedstawiciel TPBA wystąpił na konferencji badawczej w 

Warszawie (w styczniu), opowiadając o bezdomności w Polsce i sytuacji w sektorze 

pomocowym. 

 

Współpraca lokalna/regionalna 
 

Działalność TPBA jest silnie wpisana w struktury lokalne – poniżej lista podmiotów, z którymi 
organizacja na co dzień współpracuje: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie i Gdyni 
oraz OPSy z ościennych gmin, np. Pruszcz Gdański, Tczew, Pogotowie Ratunkowe, Służba Ochrony 
Kolei, Policja, Straż Miejska, Uniwersytet Gdański, placówki ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, 
Gdański Archipelag Kultury, Administracja Dworca PKP w Gdańsku, Miejska Poradnia Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – Forum Profilaktyki 
Uzależnień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Nieruchomości, Powiatowy Urząd Pracy, Ochotnicze 
Hufce Pracy, współpraca w zakresie ekonomii społecznej  z Urzędem Miasta Gdańska, Fundacja RC, 
UM Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Caritas Gdańsk, Klub Gama, Fundacja Społecznie 
Bezpieczni, BOM nr 9, parafia w Nowym Porcie i Letnicy, KS Portowiec – Ekstraklasa Nowego Portu, 
Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji, Fundacja Plankton, Rada Osiedla Nowy Port, IV LO w Gdańsku, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, CSW Łaźnia, Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie 
Gedania, firma Ziaja, Pomorska Izba Radców Prawnych, Ognisko Wychowawcze, Szkoła Morska, 
Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 55, Centrum Edukacyjne NOVA, Fundacja Nasza Przestrzeń, 
Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności.  

Członkowstwo TPBA Koło Gdańskie w: 

 Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich skupiającej stowarzyszenia społeczne 
prowadzące programy streetworkerskie 

 Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 

 Pomorskim  Banku Żywności 

 Stowarzyszeniu Pracodawcy Pomorza od 2013 

 Konwent CIS/KIS – od 10.2013 przedstawiciel TPBA jest członkiem Rady Programowej 

 Pomorskie Forum CIS – TPBA było współzałożycielem powstałej w 2013 roku inicjatywy 

 Udział w inicjatywie Klastry w sektorze ekonomii  społecznej 

TPBA współtworzy i współpracuje z Gdańską Spółdzielnią Socjalną oraz Sopocką Spółdzielnią Socjalną. 

Współpraca przy tworzeniu Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej z Urzędem Miasta 
Sopot i MOPS w Sopocie oraz organizacjami zaangażowanymi w tę inicjatywę. 
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Wolontariat  
 

Liczba osób Okres realizacji Projekt/ placówka 

1 
02.01.2014 – 
31.12.2014 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
02.01.2014 - 
31.12.2014 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
02.01.2014 – 
31.12.2014 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
02.01.2014 – 
31.12.2014 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
04.01.2014 – 
30.04.2014 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
01.04.2014 – 
30.06.2014 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
01.04.2014 – 
30.06.2014 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
01.04.2014 – 
30.06.2014 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
23.06.2014 – 
30.11.2014 r. 

Dom dla bezdomnych przy ul. Równej 14 w Gdańsku 
(pomoc w kuchni) 

1 
02.06.2014 – 
15.07.2014 r.  

Dom dla bezdomnych przy ul. Równej 14 w Gdańsku 
(transport) 

1 
15.05.2014 –  

31.07.2014 r.  

Dom dla bezdomnych przy ul. Równej 14 w Gdańsku 
(doradztwo w nowo powołanej placówce) 

1 
01-04-2014 –
31.12.2014 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
31.07.2014 -  

12.09.2014 
Asystentura Streetworkerów 

1 
01.07.2014- 

31.12.2014 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
01.07.2014- 

31.12.2014 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 
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1 
01.07.2014- 

31.12.2014 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 
administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
01.10.2014- 

31.11.2014 r. 

Realizacja działań w zakresie integracji społecznej os. 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i 
Integracja w 2014 r. 

Koordynator  - CIS Gdańsk 

1 
01.10.2014- 

31.11.2014 r. 

Realizacja działań w zakresie integracji społecznej os. 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i 
Integracja w 2014 r. 

Obsługa adm.-księgowa - CIS Gdańsk 

 

 

Staże i Praktyki 
 

Lp. Ilość 
praktykantów 

Instytucja kierująca Miejsce odbywania 
praktyki 

Okres wykonywania 
czynności 

1 1 Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych w 
Gdańsku 

TPBA Klub Aktywnego 
Mieszkańca w Gdańsku - 
Nowy Port 

12.11.2013-
31.01.2014 

2 1 Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w 
Gdańsku – w ramach 
projektu „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej na 
subregion 
Metropolitalny i 
Nadwiślański” 

Centrum Integracji 
Społecznej w Gdańsku  ul. 
Floriańska 3   

 

3 1 Knowledge Sp. z o.o. 
Warszawa – w ramach 
Projektu „Nowe 
kwalifikacje – lepsza 
perspektywy!” 

Streetworking ; Dom Brata 
Alberta ul. Równa 14 

01.07. 2014 - 
31.08.2014 

4 1 Powiatowy Urząd 
Pracy w Gdańsku w 
ramach projektu  
„Kierunek - Praca” 
 

Dom Brata Alberta ul. 
Równa 14 

27.08.2014 – 
30.11.2014 

 

Dodatkowo kilka razy w roku wszystkie placówki TPBA przyjmują  studentów UG i innych szkół 

wyższych z terenu Trójmiasta na praktyczne zajęcia dotyczące funkcjonowania placówek i całego 
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systemu pomocy osobom bezdomnym. Z podobną częstotliwością realizowane są także wizyty 

studyjne z różnych stron Polski, szczególnie intensywna współpraca w tym zakresie z Pomorskim 

Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz Gdańską Spółdzielnią Socjalną.  

 

Wydarzenia/Konferencje 
 

1. Rewitalizacja Letnicy - turniej gry w Fifa, cykl spotkań „Babskie popołudnia”, spotkania i 

konkursy świąteczne, dzień dziecka, mikołajki, zbiórki żywności, zajęcia warsztatowe z 

różnych technik ruchowych, festyn z okazji Święta Rodziny, pchli targ, festyn „Przystanek 

Letnica”, warsztaty z wizażu, akcja „Bank dobrych serc”. 

2. Rewitalizacja Nowego Portu - warsztaty ekologiczne z Fundacją Nasza Przestrzeń, warsztaty 

kulinarne z Pomorskim Bankiem Żywności, konkurs „Mój Wymarzony Plac Zabaw”, Pchli Targ. 

3. CIS Gdańsk – wizyty w kinie, wycieczka do Gdyni – Muzeum i Oceanarium, uczestnictwo w 

targach pracy, wycieczka do Kudowy Zdrój, Torunia, spotkania świąteczne. 

4. Udział w Gdańskich Dniach Solidarności Społecznej. 

5. Gdańskie Dni Sąsiadów.  

6. Reaktywacja drużyny piłkarskiej. 

7. Szwedzka delegacja Rady regionu „Småland och Öarna”, wizyta studyjna była zorganizowana 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i zrealizowana w CIS Gdańsk. 

8. Udział CIS Gdańsk w Dniach Otwartych Europejskiego Funduszu Społecznego podczas 

obchodów 10 – lecia Polski w Unii Europejskiej, w tym Dni Otwarte CIS w ramach obchodów 

Dni Otwartych Funduszy Społecznych. 

9. Konferencja Poszukiwanie rozwiązań czy wykluczenie społeczne organizowana przez CTUS we 

współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. 

10. Dzień Otwarty w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie. 

11. Konwent CIS/KIS w Kluczach. 

12. Obchody II Dni Nowego Portu oraz konferencja dotycząca działań rewitalizacyjnych w 

dzielnicy. 

Placówki 
 

Rodzaj  Dla kogo  Liczba 
miejsc  

Schronisko – Gdańsk ul. Przegalińska135 do 
października 2014  

Bezdomni mężczyźni  45 

Schronisko św. Brata Alberta, Gdańsk, ul. Równa 
od października 2014 

Bezdomni mężczyźni  68 

Schronisko – Gdańsk ul. Starowiślna 3   Bezdomni mężczyźni 83 

Noclegownia – Gdańsk ul. Żaglowa 1   Bezdomni mężczyźni 80 

Ogrzewalnia – Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie do Bezdomni mężczyźni i kobiety 20 
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czerwca 2014/ od listopada 2014 Gdańsk, ul. 
Mostowa – TWP „Przystań” 

Punkt charytatywny – Sopot ul. Królowej Jadwigi 
6  

Wszyscy zgłaszający się z ulicy skorzystało   
os. 1054 

Punkt charytatywny – Gdynia ul. Lotników 86  Wszyscy zgłaszający się z ulicy skorzystało  
os. 984 

Dom św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Równa Kobiety i mężczyźni 80 

Dom Wspólnotowy w Gdyni  Mężczyźni   10 

Dom Wspólnotowy w Gdańsku - Przegalinie Mężczyźni 16 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku  Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

108 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

20 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznej  Osoby zagrożone eksmisją z 
zasobów mieszkaniowych 

65 

 

Program usamodzielnień/asystowanie 

Od początku 2014 roku realizujemy nowatorski 
projekt pomocy skierowanej do osób bezdomnych w 
mieście Gdańsku, który zakłada zintensyfikowanie 
działań związanych z procesem wychodzenia 
z bezdomności. Działania opierają się na ścisłej 
współpracy pomiędzy placówkami, a w szczególności 
zatrudnionymi tam pracownikami socjalnymi, które 
mają prowadzić do aktywizowania ich mieszkańców i 
motywowania do wejścia w proces usamodzielnienia. 
Każda osoba, która zdecyduje się na udział w 

programie otrzyma indywidualnego asystenta osoby bezdomnej, możliwość dofinansowania 
wynajęcia pokoju/mieszkania oraz szereg innych usług z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Od początku programu zatrudnionych zostało 2 asystentów, od września trzeci asystent, a w nowym 
roku planowane jest zatrudnienie czwartej osoby. Każdy z asystentów ma pod swoimi skrzydłami 
maksymalnie 15 osób, co daje możliwość indywidualnej pracy stosownie do potrzeb i możliwości 
klienta. Na koniec roku wsparciem asystenta objętych było 55 osób z czego 24 z nich proces 
usamodzielnienia realizowało już w wynajętych mieszkaniach. Wszystkie działania związane 
z usamodzielnieniem osób bezdomnych realizowane są w ścisłej współpracy z pracownikami 
socjalnymi  MOPR w Gdańsku. W każdą środę odbywają się spotkania zespołu wspierającego 
(koordynator programu, asystenci, pracownicy socjalni placówek, pracownicy socjalni MOPR, 
streetworkerzy, kierownicy placówek dla bezdomnych oraz inni specjaliści uczestniczący w procesie 
usamodzielnienia). Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy poszczególnych osób oraz ogólne 
działania w ramach nieniejszego systemu. Podstawą do wzięcia udziału w programie jest motywacja 
klienta oraz realizacja diagnozy związanej z potrzebami i możliwościami osoby. Po zakwalifikowaniu 
odbywa się seria spotkań z asystentem, na których opracowywany jest Indywidualny Program 
Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) zawierający m.in. plan pomocy i zasady współpracy. Każdy 
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uczestnik programu może otrzymać dofinansowanie do wynajęcia pokoju w maksymalnej wysokości 
500 zł. Wsparcie przydzielane jest na rok z możliwością ewentualnego przedłużenia o kolejne pół 
roku, przy czym przez 6 miesięcy jest wypłacane w pełnej wysokości, a w kolejnych jest sukcesywnie 
zmniejszane. Wsparcie finansowe udzielane jest w oparciu o indywidualnie sporządzoną we 
współpracy z asystentem kalkulację kosztów samodzielnego utrzymania. Proces asystowania nie jest 
ograniczony czasowo i zależy od poziomu samodzielności klienta. Z uwagi na dość krótki czas 
funkcjonowania programu nie mamy jeszcze sytuacji pełnej samodzielności i wygaszenia asystentury. 
Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że kierunek podjętych działań jest właściwy a 
wzrastająca ilość osób zainteresowanych udziałem daje nadzieję na trwałe, pozytywne efekty w 
postaci uzyskania przez kolejne osoby pełnej samodzielności. 

 

Ogrzewalnia, Gdańsk, Podwale Grodzkie 2G do czerwca 2014 

Ogrzewalnia jest 

przeznaczona dla osób 

bezdomnych, nie 

wymagających 

interwencji medycznej, 

takich, które na co 

dzień nie korzystają z 

pomocy społecznej i 

przebywają w 

miejscach 

niemieszkalnych. 

Osoby zgłaszane bądź 

zgłaszające się do 

placówki nie mogą być 

pod wpływem 

alkoholu. Zadaniem ogrzewalni jest zapewnienie schronienia w godzinach 20.30-07.30, 

udostępnienie osobom w niej przebywających ciepłych napojów bądź też wrzątku oraz udostępnienie 

informacji na temat pomocy (pracownika socjalnego, pomocy lekarskiej, psychologicznej, 

terapeutycznej). W ogrzewalni może jednorazowo przebywać do 20 osób, które noc spędzają na 

krzesłach oraz ławkach. Do dyspozycji mają sanitariat. W ciągu roku jedna osoba może skorzystać z 

usług ogrzewalni do 50 razy. 

Ogrzewalnia różni się od innych placówek wsparcia socjalnego tym, że osoby, które korzystają z jej 

usług, nie muszą wcześniej zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przebywając na 

terenach niemieszkalnych (działki, piwnice, szopy) osoby bezdomne nie są w stanie zapewnić sobie 

odpowiednich warunków. Ogrzewalnia daje im możliwość przeczekania najcięższego okresu 

zimowego bądź innego, związanego z niemożliwością przebywania w stałych miejscach. 

 

Noclegownia Św. Brata Alberta, ul. Żaglowa 1 80-557 Gdańsk tel/fax 58 342 13 14 
zaglowa@ab.org.pl  

mailto:zaglowa@ab.org.pl
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 Rok 2014 był dla 
Noclegowni św. Brata 
Alberta pierwszym rokiem 
funkcjonowania w realiach 
nowego systemu pomocy 
osobom bezdomnym w 
mieście Gdańsku. 
Noclegownia poza swoją 
normalną funkcją 
(zapewnienie schronienia) 
stała się też pewnego 
rodzaju centralą 
koordynującą działania 
wszystkich placówek TPBA i 
Przystań świadczących 
pomoc samotnym 

bezdomnym mężczyznom na terenie Gdańska. Poza szeregiem technicznych kwestii i kilku 
dodatkowych zadań codzienność wyglądała podobnie jak w latach ubiegłych. Schronienie codziennie  
w godzinach od 17.00 do 9.00 mogło uzyskać każdorazowo blisko 80 osób, przy czym w okresie zimy 
wykorzystanie kształtowało się na poziomie 100%, a okresowo konieczne było uruchamianie 
dodatkowych miejsc. Podobnie jak w poprzednich latach z placówki zniknęły posiłki a nasi mieszkańcy 
mogli z nich skorzystać w zewnętrznej jadłodajni na podstawie skierowania uzyskanego z MOPR. W 
całym roku 2014 udzieliliśmy pomocy w formie schronienia w ilości 26 691 osobodni. Do końca 
września realizowaliśmy usługi dla MOPS Sopot a łączna ilość świadczeń wyniosła 1364 osobodni. 
Przeliczenia powyższych danych pokazują, że średnia osób w miesiącu dla całego roku wyniosła 73 
osoby. Zakończenie współpracy z MOPS w Sopocie spowodowane było głównie koniecznością 
skupienia się na systemie pomocy osobom bezdomnym w Gdańsku, którego TPBA jest liderem.  

Podobnie jak inne placówki, także i nasza noclegownia wymaga ciągłego prowadzenia prac 
remontowych związanych z utrzymaniem odpowiedniego standardu oraz dostosowania do wymogów 
SANEPiD P/POŻ i innych przepisów. W związku z powyższym w 2014 roku przeprowadzony został 
remont pomieszczeń sanitarnych oraz pięciu sal mieszkalnych. Dodatkowo przed okresem grzewczym 
wymieniona została wadliwa część instalacji centralnego ogrzewania. Oczywiście każdego tygodnia 
realizujemy szereg bieżących napraw wynikających z codziennego użytkowania. 

Noclegownia św. Brata Alberta regularnie zaprasza w swoje progi młode osoby ze wszystkich 
poziomów edukacyjnych. Najczęściej odwiedzają nas uczniowie II Podstawowo – Gimnazjalnego 
Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku oraz studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. Zajęcia dla uczniów obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z 
przełamywaniem stereotypów dotyczących bezdomności i osób bezdomnych oraz wolontariatu 
natomiast w przypadku studentów przekazujemy merytoryczną wiedzę na temat bezdomności oraz 
systemu pomocy osobom bezdomnym. Łącznie w całym roku odbyło się 10 tego rodzaju spotkań. 
Dodatkowo pracownicy noclegowni prowadzą warsztaty tematyczne w szkołach na terenie 
Trójmiasta i takich spotkań odbyło się 8. Dwa razy w roku przy okazji świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia uczniowie STO przygotowują dla mieszkańców placówki ciasta oraz organizują zbiórki 
odzieży.  

Jesienią 2014 roku wznowiona została działalność drużyny piłkarskiej Albert Football Team (AFT), 
która kilka lat temu przestała działać z powodu małego zainteresowania mieszkańców placówek 
TPBA. Obecnie członkami drużyny jest 8 podopiecznych i 4 pracowników TPBA. Aby nie marnować 
zgromadzonego potencjału drużyna od razu zgłosiła swój udział w Piłkarskiej Lidze Trójmiasta (PL3) 
gdzie aktualnie uczestniczy w zimowej edycji 3 ligi z ambicjami do wyższych klas rozgrywkowych PL3 
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w kolejnych jej edycjach. Mamy nadzieję, że AFT z tygodnia na tydzień będzie powiekszała swoje 
szeregi o kolejnych członków. Po bieżące informacje na temat drużyny odsyłamy na fanpage pod 
adres: facebook.com/albertfootballteam. 

 

 

Schronisko im. św. Brata Alberta, Gdańsk, ul. Starowiślna 3, tel./fax: +48 (58) 342 26 45 

e-mail: starowislna@ab.org.pl 

Placówka przeznaczona jest dla 
bezdomnych mężczyzn i 
dysponuje 83 miejscami 
noclegowymi.  W schronisku 
jest 15 sal mieszkalnych (sale 
2-osobowe, kilkuosobowe i 
jedna sala kilkunastu 
osobowa), kuchnia i łazienka 
mieszkańców. Jedna z sal- 
izolatka - przeznaczona jest dla 
osób bardzo zaniedbanych 
higienicznie i wymagających 
intensywnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. W izolatce 

jest druga łazienka. 

Najwięcej mieszkańców naszej placówki pochodzi z Gdańska. Kierowani są przez pracownika 
socjalnego pracującego w Noclegowni przy ul. Żaglowej w Gdańsku. Do placówki przyjmowani są 
także mężczyźni spoza Gdańska, zarówno z województwa pomorskiego, jak i z innych województw, 
na podstawie ważnego skierowania z OPS. W naszym schronisku przebywają także osoby, które 
posiadają własny dochód i same opłacają swój pobyt. 

Nasi podopieczni mają zapewniony całodobowy pobyt, 3 posiłki dziennie, odzież, komplet czystej 
pościeli oraz środki czystości. Zadaniem placówki jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 
mieszkańców schroniska. Nasi pracownicy pomagają mieszkańcom w załatwieniu brakujących 
dokumentów, w wyborze lekarza podstawowej opieki medycznej, w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
jak i podjęciu terapii odwykowej. 

mailto:starowislna@ab.org.pl
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W każde święta przychodzi do schroniska wikary z pobliskiej parafii i odprawia mszę świętą. 
Mieszkańcy mają możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej. 

Każdy mieszkaniec naszej placówki jest zobowiązany do posiadania lekarza pierwszego kontaktu. 
Osoby, które przejawiają skłonności do nadużywania alkoholu są motywowane do podjęcia leczenia 
odwykowego. 

 

Schronisko im. Św. Brata Alberta, Gdańsk, ul. Równa 14, tel. 58 309 00 18, e-mail 
schronisko.rowna@ab.org.pl 

Schronisko zostało otwarte w 
listopadzie 2014r., placówka 
została przeniesiona z 
Przegaliny. 

Schronisko jest dwupoziomowe, 
obecnie posiada 68 miejsc, 17 
sal (4-osobowe), izolatkę (4- 
osobowa), kaplicę, jadalnię, 2 
łazienki oraz 1 pomieszczenie z 
prysznicami, kuchnię, która nie 
jest przystosowana do 
tworzenia posiłków w wyniku 
czego jedzenie jest dowożone, 
dyżurkę dla opiekunów, pokój 
socjalny i 2 pomieszczenia 
gospodarcze. Na piętrze 

znajduje się jedno skrzydło zamknięte dla schroniska, mieszka w nim trzech  uczestników programu 
Stowarzyszenia Brata Alberta. 

Od listopada wyremontowane zostały górne pokoje, częściowo górny korytarz i dyżurka. Trwa 
remont pokoju socjalnego. W planach mamy remont jadalni, kuchni, pomieszczenia z prysznicami, 
sale na parterze oraz dolny korytarz i dokończenie górnego. Remonty w placówce wykonują 
mieszkańcy schroniska.  

W schronisku odbywają się 2 razy w miesiącu msze święte, a także spotkania z księdzem przy kawie. 

 

Dom św. Brata Alberta Gdańsk, ul. Równa 14, tel.  58 309 00 18, e-mail: rowna@ab.org.pl 

Placówka rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 2014 roku. Związane to było z zakończeniem 
współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z inną instytucją prowadzącą do tej 
pory placówki o standardzie domu dla bezdomnych. 1 czerwca do placówki przyjęte zostały 33 osoby. 
W 2014 roku działania w placówce kierowane były zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Od 2015 
roku placówka będzie przeznaczona dla mężczyzn. Do placówki trafiają osoby, które ze względu na 
wiek i/lub stan zdrowia mają trudności w funkcjonowaniu bez wsparcia osób trzecich. Miejsca w 
placówce są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, zapewnione jest również wsparcie dla osób 
leżących.  

W ramach działań prowadzonych w placówce wszystkie osoby mają dostęp do usług pielęgnacyjnych. 
Ponadto w standardzie placówki zapewnione jest wsparcie przedmedyczne, a także dostęp do lekarza 
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(poprzez współpracę z publicznymi placówkami zdrowia oraz dostępem do lekarza z przychodni 
prywatnej, który co dwa tygodnie pełni dyżury w placówce). W placówce podejmowana jest również 
praca socjalna oraz realizowane są działania animacyjne. 

Ze względu na specyfikę placówki kadra w niej zatrudniona posiada predyspozycje do pracy z 
osobami, do których kierowana jest oferta. Pracownicy posiadają doświadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi społecznie oraz w ramach pracy podnoszą swoje kompetencje. Aktualnie w placówce 
zatrudnionych jest 8 opiekunów (podstawowa opieka pielęgnacyjna: kąpiel, pampersowanie, 
karmienie, dbanie o higienę mieszkańców oraz czystość w placówce), 2 ratowników medycznych 
(pomoc przedmedyczna, monitorowanie leków, umawianie mieszkańców do lekarzy), pracownik 
socjalny, animator oraz pomoc kuchenna. 

1) opiekunowie w placówce pełnią 24 godzinne dyżury – od grudnia między poniedziałkiem, a 
piątkiem, w godzinach od 8 do 20-tej pracują dodatkowi opiekunowie – ze względu na bardzo 
dużą ilość osób oraz zwiększoną ilość pracy w tych dniach; 

2) prowadzona jest praca socjalna wobec wszystkich mieszkańców – prowadzone są karty 
mieszkańców oraz stała współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w celu stworzenia 
planów działań wobec klientów; 

3) pomoc przedmedyczna – regularny kontakt z lekarzem ogólnym w pobliskiej przychodni 
zdrowia, monitorowanie stanu leków, wydawanie leków według wskazań lekarza; 

4) wszystkie osoby wypełniły deklaracje lekarskie wyboru lekarza pierwszego kontaktu – 
prowadzony jest stały monitoring stanu zdrowia (w czerwcu wiele osób, które trafiły do 
placówki przez dłuższy czas nie przyjmowały leków oraz były w złej kondycji fizycznej), 
aktualnie wszyscy mieszkańcy, którzy wymagają pomocy są pod opieką lekarską, 
ustabilizowano stan zdrowia osób, które trafiły do placówki w czerwcu; 

5) rozpoczęto współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób zaburzonych psychicznie, w 
tym z Biurem Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 3 spotkania – rozpoczęto 
pracę nad stworzeniem systemu diagnozy i pomocy osobom bezdomnym zaburzonym 
psychicznie; 

6) w ramach działań animacyjnych odbyły się turnieje gier, wspólnie z mieszkańcami 
zorganizowano święta Bożego Narodzenia, oddano mieszkańcom dokumenty medyczne i 
socjalne (dokumenty te zostały przekazane pracownikom z innych placówek – oryginały) – 
przekazano czego dokumenty dotyczą, prowadzono regularne zebrania, w czasie których 
mieszkańcy mieli możliwość podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania placówki, 
wybrano jedną osobę reprezentującą interesy mieszkańców placówki, stworzony został plan 
animacji na 2015 rok oraz stworzono ankietę zapotrzebowania mieszkańców; 

7) pracownicy uczestniczą w co miesięcznych zebraniach kadry oraz konsultacjach 
indywidualnych – w 2015 roku planowane są szkolenia wewnętrzne dotyczące komunikacji z 
klientem oraz specyfiki pracy z osobami bezdomnymi; 

8) w ramach porozumienia z CIS – 6 osób odbywało praktyki zawodowe w ramach warsztatu 
gastronomicznego; 

9) odbył się 2 wizyty studyjne – z Grudziądza i Włocławka; 

10) z racji kwestie formalne (umowa użyczenia budynku) nie prowadzono większych prac 
remontowych, na bieżąco realizowano naprawy i drobne remonty; 
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11) stworzona została dokumentacja wewnętrzna placówki – regulaminy, procedury, karta 
klienta itp.; 

12) pracownicy placówki uczestniczyli w spotkania zewnętrznych organizowanych przez PFWB 
dotyczących poprawy sytuacji osób bezdomnych (system kierowania do placówek, 
dostępność ZOLi); 

13) pozyskano dary w postaci ubrań, pralek, lodówek i innych sprzętów; 

14) dzięki jednemu z mieszkańców nawiązano współpracę z Danish Relief Group – organizacja te 
chce przekazać na rzecz TPBA dary – łóżka szpitalne, sprzęt rehabilitacyjny, materace, odzież. 

 

W czasie całego okresu współpracowano z Szpitalem Wojewódzkim, Pogotowiem Ratunkowym oraz 
Komisariatem przy ul. Platynowej – współpraca była zorganizowano bardzo dobrze, wszystkie służby 
reagowały szybko na telefony z placówki.  

 

Dom dla bezdomnych mężczyzn, ul. Przegalińska 135, Gdańsk- Przegalina, tel./fax +48 (58) 308 05 
94, e-mail: przegalina@ab.org.pl 

Dom rozpoczął swoją działalność w 
listopadzie 2014r.  

Od listopada do końca grudnia 
2014r. placówka przyjęła 16 
mieszkańców. W placówce są 2 
duże sale 5 osobowe, 3 sale 2 
osobowe, pokój socjalny, łazienka 
dla panów, kuchnia, salon, świetlica 
(gdzie panowie mogą poczytać 
książki i gdzie odbywają się msze 
święte), pralnia, biuro. 

Dom został utworzony ze 
schroniska, w którym było 45 

mieszkańców, w wyniku czego wymagał całkowitego remontu. Od listopada mieszkańcy 
wyremontowali korytarz główny, pokój socjalny, 2 dolne sale i 2 górne, jadalnię, z której powstał 
salon, łazienkę i świetlicę. Obecnie remontowana jest łazienka w biurze. W planach jest jeszcze 
remont korytarza górnego a także organizacja terenu wokół placówki - powiększenie ogródka oraz 
utworzenie miejsca do spotkań w ciepłe dni.  

 

Dom Wspólnotowy Świętego Brata Alberta znajduje się w Gdyni przy ulicy Lotników 86. 

Jest przeznaczony dla 10 osób chcących zmienić swoją sytuację bytową. Osoby w nim zamieszkujące 

zobowiązane są do ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z 

koordynatorem projektu. Wszyscy mieszkańcy kierowani są z ośrodka pomocy społecznej z Gdyni.  

Placówka ma za zadanie zapewnić schronienie osobom pragnącym dokonać zmian we własnym życiu 

oraz wspomagać w usamodzielnieniu się. Mieszkańcy mają do dyspozycji  6 pokoi jedno-, dwu- 

mailto:przegalina@ab.org.pl
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osobowych z całkowitym wyposażeniem meblowym, kuchnię oraz łazienkę. Placówka nie zapewnia 

stałych posiłków, mieszkańcy mają bowiem nabyć umiejętność odpowiedniego rozporządzania 

budżetem domowym, tak by z własnych dochodów kupować żywność oraz środki higieniczne. 

Mieszkańcy Domu Wspólnotowego częściowo partycypują w kosztach utrzymania. Koordynator 

Domu Wspólnotowego stara się nie ingerować w życie mieszkających w nim osób. To właśnie 

mieszkańcy mają za zadanie ustalać swój grafik dnia, przygotowywać posiłki, dbać  o siebie, korzystać 

z pomocy lekarskiej, tak jakby robili to we własnych mieszkaniach. 2 razy w tygodniu jest możliwość 

skorzystania  z porad pracownika socjalnego, który dojeżdża z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gdyni. W razie potrzeby pracownik socjalny może wskazać odpowiednie rozwiązania 

dotyczące terapii, porad psychologicznych oraz terapeutycznych. Bardzo blisko placówki znajduje się 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Bolesnej, do której mieszkańcy uczęszczają wedle własnych 

potrzeb.  

Dom Wspólnotowy to placówka umożliwiająca w największym stopniu usamodzielnienie się. 

Następnym krokiem po Domu Wspólnotowym jest najczęściej własne mieszkanie socjalne otrzymane 

z Urzędu Miasta. 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Gdańsk, ul. Wyzwolenia 48,   tel.: 517-261-458 
e-mail: ctus@ab.org.pl 

Do Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznych 
(CTUS) trafiają osoby 
eksmitowane z mieszkań 
znajdujących się na terenie 
Gdańska. Najczęstszym i 
dominującym powodem 
eksmisji są zadłużenia 
czynszowe. Zadłużenia te 
powstają w znacznej części na 
skutek braku umiejętności 
radzenia sobie z trudnościami 
życiowymi. Ich efektem stają 
się problemy z uzależnieniem, 
spadek kompetencji 
społecznych, bezradność 

życiowa. Dlatego cele, jakie stawia przed sobą Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dotyczą 
podniesienia poziomu szeroko rozumianych umiejętności społecznych dotyczących obszarów 
związanych ze sprawami zawodowymi (uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia). Istotne jest również 
zajęcie się obszarem edukacyjnym a także zdrowotnym. Możliwe wówczas staje się zminimalizowanie 
ryzyka wykluczenia społecznego i powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Tak 
opisywane cele są realizowane w stopniu zadowalającym. Każdy bowiem beneficjent oddziaływań 
Centrum objęty jest indywidualną asystenturą, działaniami związanymi z animacją społeczną, pomocą 
prawną. Każdy ma kreślone własne cele opisane w Indywidualnej Strategii zawierającej prócz celów, 
także spis działań zmierzających do realizacji tychże celów. Sześć lub w uzasadnionych przypadkach 
dwanaście miesięcy pobytu w CTUS to wystarczający czas, aby każda osoba przebywająca w ośrodku 
miała szansę na korzystną zmianę swojego życia. 

Środki przeznaczone na realizację zadania zaspokajają podstawową działalność ośrodka. Niestety 
dużym  zaskoczeniem było obciążenie budżetu CTUS kosztami związanymi z użytkowaniem budynku. 

mailto:ctus@ab.org.pl


19 
 

Trudne, a wręcz niemożliwe było wcześniejsze oszacowanie wysokości tych obciążeń, dlatego w 
połowie roku zmuszeni byliśmy do aneksowania kosztorysu. Zmniejszyło to środki przewidziane na 
inne działania CTUS. Wysokość dotacji nie wystarcza także na działania związaną z animacją życia 
społecznego w CTUS, a to z kolei może stanowić utrudnienie realizacji celów związanych z powrotem 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

W roku  2014 cele stawiane przed CTUS są realizowane na bieżąco. Każda osoba otrzymująca ofertę z 
Wydziału Gospodarki Komunalnej dotycząca najmu lokalu w CTUS ma zapewniony tymczasowy pobyt 
w ośrodku. Mieszkańcami CTUS stają się zatem osoby eksmitowane z zasobów miejskich, jak i 
spółdzielczych czy TBS. Do ośrodka trafiają także osoby będące ofiarami wydarzeń losowych (pożary, 
zawalenia itp.). Do CTUS trafiają także na mocy  Zarządzenia Nr 1491/13 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 12 listopada 2013 r. ich pobyt ograniczony jest do trzech miesięcy, a także uwarunkowany 
koniecznością uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych bądź terapeutycznych dla 
sprawców przemocy domowej.  Każdy mieszkaniec CTUS objęty jest indywidualną asystenturą. Każdy 
ma stworzona Indywidualną Strategię opisującą zarówno cele, jak i działania związane z ich realizacją. 
Każdy, dzięki animacji społecznej prowadzonej w ośrodku  może stać się aktywnym  uczestnikiem 
społeczności CTUS. Każdy ma również możliwość skorzystania z  porad prawnych związanych z 
wyjściem z trudnej sytuacji życiowej. Porady prawne prowadzone są na terenie ośrodka. Większość 
osób opuszczających CTUS wraca do samodzielnego życia, część trafia do mieszkań socjalnych 
gwarantowanych na potrzeby projektu. Nieznaczna zaś część trafia do placówek dla osób 
bezdomnych. 

Działania podejmowane w CTUS zmierzające do realizacji celów stawianych przed ośrodkiem miały 
charakter indywidualny i grupowy. 

Do działań indywidualnych zaliczymy indywidualną asystenturę oraz konsultacje prawnicze. Jeśli 
chodzi o działania związane z asystenturą, to każdy z mieszkańców CTUS objęty został asystenturą. 
Każdy miał stworzoną tzw. Indywidualną Strategię, stanowiącą dokument, w którym są spisane cele 
beneficjenta, a także działania zmierzające do ich realizacji. Indywidualna strategia jest swego rodzaju 
porozumieniem między mieszkańcem CTUS, pracownikiem socjalnym oraz asystentem, dlatego pod 
każdą widnieje podpis każdej ze stron. Jest to istotne z powodu konieczności współpracy mieszkańca 
CTUS, pracownika socjalnego i asystenta. W znakomitej większości cele związane były z uzyskaniem 
mieszkania po pobycie w CTUS, dlatego działania dotyczyły obszarów – społecznego, zawodowego, 
edukacyjnego i zdrowotnego.  

Za obszar społeczny uznawać będziemy funkcjonowanie w realiach społecznych zobowiązań. Dlatego 
każdy mieszkaniec uzyskuje wsparcie dotyczące wyrobienia nawyku systematycznego wywiązywania 
się choćby z regulowaniem należności za korzystanie z tymczasowych pomieszczeń w CTUS. 

Niesłychanie istotna częścią działań CTUS są działania związane z animacją społeczną. Bez nich trudno 
mówić o zmianach w funkcjonowaniu społecznym naszych mieszkańców. Efektem tych działań jest –  
działająca na terenie CTUS Rada Ekspertów składająca się z mieszkańców. W jej skład wchodzą osoby, 
które zajmują się rożnymi obszarami życia ośrodka. Jest zatem między innymi Ekspert ds. 
remontowych – zajmujący się organizowaniem drobnych prac remontowych, Ekspert bibliotekarz – 
organizuje ośrodkowy księgozbiór, Ekspert ds. recyclingu odpowiedzialny za zbiórkę i sprzedaż 
surowców wtórnych, Ekspert chemiczny odpowiedzialny za dbanie o środki chemiczne związane z 
czystością ośrodka  i wielu innych.  

W roku 2014 odbyło się kilka akcji wspólnych – 

- zorganizowany został kurs komputerowy, 
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- akcja „Życzę zdrówka” – mieszkańcy mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć zasady udziela pierwszej 
pomocy, możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego, mieli również okazję skorzystać z porad dietetyka, 
który zaznajomił ich z przepisami tanich i zdrowych sposobów odżywiania, 

- zorganizowana została „Cetusjada”, czyli zlot obecnych i byłych mieszkańców CTUS, 

- mieszkańcy zadbali o klomby i rabaty przed ośrodkiem, 

- „Herbatki” zainicjowany został zwyczaj wspólnych sąsiedzkich wieczorów przy herbatce, 

- wspólne przygotowywanie pomieszczeń dla nowych mieszkańców, 

- zorganizowanie śniadania wielkanocnego, 

- mikołajki – przygotowanie kartek świątecznych, spotkanie przedświąteczne, w którym wzięły udział 
również dzieci ze świetlicy środowiskowej, 

- stworzony został również kalendarz na rok 2015, w którym znalazły się zdjęcia mieszkańców CTUS, 

- stała akcja „Łap ciucha” czyli rozdawanie pozyskanej odzieży, 

- „Akcja TV” – rozdanie pozyskanych odbiorników telewizyjnych, 

- organizowane są cykliczne spotkania - 12 z mieszkańcami CTUS, na których omawiane były bieżące 
sprawy dotyczące ośrodkowego życia, a także poruszane tematy dotyczące min, radzenia sobie z 
sytuacjami konfliktowymi, asertywności, przemocy, korzystania z możliwości wsparcia, umiejętności 
społecznych.  

Zorganizowana została konferencja, na której prezentowaliśmy między innymi metody pracy w 
ośrodku. Stworzony został „Poradnik dłużnika” (przygotowany do druku) czyli zbiór porad dla osób 
które chcą uniknąć zadłużeń, jak i tych u których już pojawiły się zadłużenia. 

 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Floriańska 3, tel. +48 (58) 522 07 52 

fax +48 (58) 343 12 77, email: cis@ab.org.pl 

Centrum Integracji 
Społecznej w Gdańsku 
zostało utworzone przez 
Towarzystwo Pomocy 
im. Św. Brata Alberta 
Koło Gdańskie w 2008 
roku. 

W roku 2014 Centrum 
Integracji Społecznej w 
Gdańsku było 
współfinansowane przez 
Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
środki Miasta Gdańsk  i 
Miasta Sopotu. 

mailto:cis@ab.org.pl
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Reintegracja społeczna i zawodowa w CIS w Gdańsku jest realizowana w partnerstwie obligatoryjnym  
z MOPR w Gdańsku, MOPS Sopot i PUP  w Gdańsku.  

Status, nadany przez wojewodę pomorskiego, CIS otrzymało dnia 15.09.2008, decyzją nr 3/2008. 
Obecnie status został przedłużony do dnia 14.09.2018 roku. 

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką realizującą program reintegracji społecznej i zawodowej 
w oparciu o Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Działania z zakresu reintegracji zawodowej obejmują: 

1) zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej w głównej mierze opierają się na działalności 
warsztatów zawodowych. W chwili obecnej funkcjonują następujące warsztaty:  

 remontowo – porządkowy bezpośrednio przy CIS 

 krawiecki – bezpośrednio przy CIS 

 gastronomiczny – warsztat realizowany przy współpracy ze Schroniskiem Brata Alberta przy 
ul. Starowiślnej i z Barem Mlecznym Perełka w Gdańsku Brzeźnie 

 Kasjer - warsztat realizowany przy współpracy z siecią sklepów TESCO 

 Magazynier - warsztat realizowany przy współpracy z koncernem meblowym IKEA 

 Pracownik drogerii - warsztat realizowany przy współpracy z siecią sklepów Drogeria Natura 

 Ekologiczno – utylizacyjny - warsztat realizowany przy współpracy z Zakładem Utylizacyjnym 
w Gdańsku 

 Opiekun/ka środowiskowy/a - warsztat realizowany przy współpracy z Gdańską Spółdzielnią 
Socjalną i Domem Brata Alberta przy ul. Równej 

 Porządkowy - warsztat realizowany przy współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno –
Usługowym sp. zoo. OSBO w Gdyni Stoczni 

 Indywidualne praktyki zawodowe realizowane przy współpracy z Biblioteką Miejską w 
Gdańsku Stogach, czy w przedszkolu Słoneczny Domek w Gdańsku 

2) Doradztwo zawodowe, które jest świadczone w formie indywidualnej i grupowej: 

 indywidualne doradztwo zawodowe polega na rozmowach pomiędzy doradcą  a klientem, 

 grupowe doradztwo zawodowe to spotkania odbywające się w większym gronie, mające na 
celu aktywizację poszczególnych grup osób. 

     Celem grupowych zajęć z doradcą zawodowym jest: 

1. zapoznanie się uczestników z rynkiem pracy, jego specyfiką i strukturą 

2. poznanie sposobów poszukiwania zatrudnienia 

3. zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych  

4. nauka efektywnej autoprezentacji, niezbędnej w procesie poszukiwania pracy 
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5. poznanie rodzajów umiejętności i kwalifikacji oraz zrozumienie ich znaczenia w procesie 
rekrutacyjnym 

6. zrobienie własnego bilansu mocnych i słabych stron 

7. wzmocnienie poczucia własnej wartości 

8. poznanie wybranych zagadnień Kodeksu Pracy, niezbędnych do podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia 

3) kursy podnoszące kwalifikacje na otwartym rynku pracy np. carving, SEP, wózki jezdniowe, 
prawo jazdy, warsztaty zdobienia tortów metodą angielską  itp. 

4) Uczestnictwo w Targach Pracy 

Działania z zakresu reintegracji społecznej obejmują: 

1) poradnictwo indywidualne i grupowe – psycholog, pracownik socjalny, prawnik 

2) warsztaty umiejętności społecznych, rozwoju osobistego, umiejętności racjonalnego 
gospodarowania budżetem domowym; ABC Zdrowia, pomoc przedmedyczna 

3) edukacja ogólna – język niemiecki 

4) psychoterapia uzależnień 

5) imprezy integracyjne i okolicznościowe: 

- wyjścia do kina, wycieczka krajoznawcza uczestników CIS do Gdyni – zwiedzanie Oceanarium i 
Muzeum Miasta Gdyni; zwiedzanie Centrum Hewelianum; uczestnicy CIS malowali pisanki i piekli 
świąteczne babki; spacer do Latarni Morskiej w Nowym Porcie; Konferencja z okazji 25-lecia 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz 6-lecia CIS w Gdańsku. Drugi dzień został w  całości 
zaplanowany i zrealizowany przez uczestników CIS Gdańsk, uczestnicy CIS wzięli udział w Dniu 
Otwartym w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Sopocie; zajęcia dla uczestników 
z de coupage, w dniach od 8.07 do 11.07 - odbyła się 4 - dniowa wycieczka do Kudowy Zdrój i Czech 
(Skalne Miasto); wycieczka uczestników CIS do Malborka, w CIS Gdańsk odbyła się wizyta studyjna 
ROPS Białystok;  we wrześniu dyrekcja i pracownicy CIS wzięli udział w spotkaniu w Sopocie 
dotyczącym ekonomii społecznej "Śniadanie z Ekonomią Społeczną" zorganizowanym przez OWES;  
wyjście do kina z uczestnikami w ramach zajęć integracyjno-socjalizujących na seans „Bogowie” do 
kina Cinema City Crewetka, w listopadzie odbyła się wycieczka do Torunia. Podczas wycieczki 
zwiedziliśmy  Planetarium i  Muzeum Piernika; uczestnicy CIS w ramach zajęć integracyjnych 
zajmowali się wykonywaniem ozdób świątecznych (bombek świątecznych i kartek ozdobnych); 
odbyło się spotkanie świąteczne przygotowane przez uczestników CIS. Na spotkaniu gościliśmy 
Proboszcza z Parafii Św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie, który przyniósł ze sobą opłatki. 

Dodatkowo uczestnicy CIS są wyposażeni w: 

- środki ochrony indywidualnej 

- badania lekarskie przed przystąpieniem do programu 

- ubezpieczenie NNW  (OC na warsztacie opiekun środowiskowy) 

- szkolenie BHP 

- posiłek, w roku 2014 wydano 13 518 posiłków 
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- zwrot kosztów przejazdu, w roku 2014 wydano 6677 biletów jednorazowych na przejazdy 
komunikacją miejską 

 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, Sopot, ul. Młyńska 11, tel. 512 894 161, 
cis.sopot@ab.org.pl 

 Centrum Integracji Społecznej w Sopocie powstało 

w wyniku szerszej inicjatywy – Sopockiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS). 

Intencją leżącą u podstaw koncepcji projektu 

powołania Sopockiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Społecznej było podjęcie szeroko 

rozumianej współpracy różnych podmiotów na 

rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym mieszkańców Sopotu.  Inicjatorem przedsięwzięcia są Władze Sopotu wraz z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie. SIPS mieści się w wyremontowanym budynku – 

pozostałości po młynie papierniczym w Sopocie przy ul. Młyńskiej 11. 

 

W ramach SIPS działać będzie: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i 

Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych, spółdzielnia socjalna, mieszkania chronione 

dla bezdomnych mieszkańców Sopotu.  

 

Wśród przyszłych podejmowanych w SIPS form pracy wspomnieć należy: doradztwo zawodowe, 

warsztaty zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji, edukację społeczną i kształtowanie 

kompetencji społecznych oraz socjalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku 

pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne. 

Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

koło gdańskie. Wojewoda Pomorski decyzją nr 8/2014 nadał status CIS w Sopocie od dnia 1.10.2014 

na okres 5 lat. 

Finansowane jest ze środków POKL EFS. 

Przewidujemy następujące formy reintegracji społecznej i zawodowej: 

1. Reintegracja zawodowa: 

A. Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym 

B. Uczestnictwo w warsztatach zawodowych 

- warsztat pielęgnacji terenów zielonych 

- warsztat hotelarsko-gastronomiczny 

- warsztat remontowo- porządkowy 

- warsztat opiekun/ka środowiskowy/a 

C.  Inne indywidualnie dobierane warsztaty 
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D. Indywidualnie dobierane szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe 

  2. Reintegracja społeczna i edukacja ogólna: 

A. Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem 

B. Zajęcia indywidualne i grupowe z pracownikiem socjalnym 

C. Kurs podstaw obsługi komputera 

D. Możliwość nauki j. angielskiego 

3. Zajęcia integracyjne (wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, na wystawy itp.). 

 

Punkty charytatywne 
 

1. Sopot ul. Królowej Jadwigi 6   

Placówka jest czynna w poniedziałek w godzinach 9-11 oraz w środę w godzinach 15-17. 

Wydaje się żywność, odzież, sprzęt AGD. 

W ciągu roku z punktu skorzystało –1054 osoby.  
Wydano odzieży – 1745 kg. 

Zadania podjęte w czasie działalności Punktu Charytatywnego polegają na przyjmowaniu, 
segregowaniu i wydawaniu odzieży używanej pozyskanej w trakcie zbiórek bezpośrednich w punkcie 
charytatywnym w Sopocie przy ul. Królowej Jadwigi 6 od społeczności lokalnej. W pracach tych 
bezpośrednio zaangażowany jest koordynator punktu oraz wolontariusze. Wykorzystujemy także 
samochód będący w dyspozycji Towarzystwa do przywożenia odzieży ze zbiórek poza punktem oraz 
wywożenia odzieży nienadającej się do rozdania potrzebującym do schroniska dla zwierząt. 

 
2. Gdynia  ul. Lotników 86   

Placówka jest czynna we wtorek  w godzinach 10-14  oraz w czwartek w godzinach 10-14. 
Wydaje się żywność, odzież, sprzęt AGD. 
W ciągu roku z punktu skorzystało 984 osób.  
Wydano 1520 kg odzieży. 
Zadania podjęte w czasie działalności Punktu Charytatywnego polegają na przyjmowaniu, 
segregowaniu i wydawaniu odzieży używanej pozyskanej w trakcie zbiórek bezpośrednich w punkcie 
charytatywnym w Gdyni przy ul. Lotników 86 od społeczności lokalnej. W pracach tych bezpośrednio 
zaangażowany jest koordynator punktu oraz wolontariusz. Wykorzystujemy także samochód będący 
w dyspozycji Towarzystwa do przywożenia odzieży ze zbiórek poza punktem, oraz wywożenia odzieży 
nienadającej się do rozdania potrzebującym do schroniska dla zwierząt. 

 

Wykaz projektów realizowanych przez TPBA W 2014 na podstawie 
zawartych umów 
 



25 
 

Nazwa projektu Termin realizacji  

Zabezpieczenie 80 miejsc interwencyjnego pobytu noclegowego dla 

bezdomnych z możliwością odwszawienia, kąpieli i wymiany odzieży.  

MOPR Gdańsk – Placówki +Mostowa  

01.01.2014  

31.12.2014  

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych  

MOPR Gdańsk – CTUS 

01.01.2014  

31.12.2016  

Zapewnienie pomocy w formie wydania odzieży używanej, żywności, 

środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych 

mieszkańców Sopotu. 

MOPS Sopot – punkt charytatywny  

20.01.2014 

31.12.2014 

Wsparcie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku. 

MOPS Sopot – CIS 

16.01.2014  

31.12.2014  

Wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku 

Miasto Gdańsk- CIS 

02.01.2014  

31.12.2014   

„STREETWORKING element kompleksowego wsparcia os. bezdomnych 

Wojewoda  

16.06.2014  

31.12.2014  

Prowadzenie Ogrzewalni dla os. bezdomnych  

Wojewoda – Ogrzewalnia   

17.06.2013  

31.12.2013  

Prowadzenie Punktu Charytatywnego – wydawania odzieży dla os. 

bezdomnych i ubogich jako przeciwdziałanie skrajnym formom 

wykluczenia społecznego. 

Wojewoda – Sopot  

16.06.2014  

31.12.2014  

Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla os. bezdomnych w Schronisku 

św. Brata Alberta przy ul. Starowiślnej 3. 

Wojewoda – Schronisko N. Port 

16.06.2014  

31.12.2014  

Prowadzenie Punktu Wsparcia w Gdyni – wydawanie odzieży dla os. 

bezdomnych i ubogich jako przeciwdziałanie skrajnym formom 

wykluczenia społecznego. 

Wojewoda – Gdynia 

16.06.2014  

31.12.2014 

„Dom brata Alberta”  01.08.2014  
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MOPR Gdańsk –Równa  31.12.2014  

Wzmocnienie głosu osób bezdomnych  

Fundacja im. Stefana Batorego 

01.09.2014  

31.08.2015   

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku  

Urząd Marszałkowski 

01.06.2013  

21.12.2014   

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku - Kontynuacja 

Urząd Marszałkowski 

01.07.2014 r. 

30.06.2015 r. 

Utworzenie i działalność CIS w Sopocie jako elementu Sopockiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości Społecz. 

Urząd Marszałkowski 

01.07.2014  

30.06.2015  

Kierunek praca- aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezdomnych  

Urząd Marszałkowski 

01.07.2014  

30.06.2015  

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 

Gmina Miasta Gdańska 
 

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku Gmina Miasta Gdańska  

 

 

 

Rewitalizacja Nowego Portu – Klub Aktywnego 

Mieszkańca jest przeznaczony dla mieszkańców 

Nowego Portu. W zajęciach mogą wziąć udział 

wszyscy, bez względu na wiek. Skierowane do nich 

warsztaty to: 

- komputerowe (średnia ilość osób – 6) 

- fotografii (średnia ilość osób – 5) 

- wizażu (średnia ilość osób – 7) 

- fitness (średnia ilość osób – 20) 

- artystyczne (średnia ilość osób – 10).  
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W ramach warsztatów artystycznych odbyły się m.in.: 

 Warsztaty decoupage 

 Warsztaty szycia maskotek 

 Warsztaty biżuteryjne 

 Warsztaty wykonywania ozdób Wielkanocnych 

 Warsztaty wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych 

 Itp. 

Każdego dnia (oprócz piątków, gdy odbywa się Dzień dla Pań: wizaż, fitness), uczestnicy mogą 

przyjść do Klubu Aktywnego Mieszkańca, wypić kawę, herbatę, spotkać się z innymi. W środy 

odbywają się zajęcia artystyczno – kulturalne dla dzieci, w ramach których, najmłodsi uczestnicy 

poznają sztukę w postaci filmów, dowiadują się o ważnych świętach, wykonują prace artystyczne. 
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Od ulicy do EURO 2012! – Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku 

 Projekt  zakłada kompleksowe oraz bezpłatne wsparcie 
społeczne dla mieszkańców dzielnicy Letnica. W ramach 
projektu prowadzone są następujące działania: 

Zajęcia sportowo – taneczne 
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Profesjonalne treningi piłki nożnej dla chłopców (i nie tylko). Treningi są prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerską. Odbywają się w Sali Gimnastycznej dawnej szkoły Podstawowej 
przy ulicy Suchej 22. Zajęcia prowadzone są w następujące dni: wtorek (godz. 16 – 17), czwartek 
(godz. 16 – 18), piątek (godz. 16-17) oraz sobota (godz. 14-16).  

Nauka Tańca Towarzyskiego. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnej instruktorki. Zajęcia 
adresowane są do wszystkich, bez względu na wiek i płeć. Aby uczęszczać na zajęcia nie trzeba 
przychodzić z własnym partnerem, zajęcia adresowane są także dla singli. Odbywają się w Sali 
Gimnastycznej dawnej szkoły Podstawowej przy ulicy Suchej 22, w każdy poniedziałek (godz. 16-17) 
oraz czwartek (godz. 18-20).  

Zajęcia taneczne Hip-Hop, prowadzone przez renomowane studio tańca. Adresowane dla wszystkich 
młodych duchem, bez względu na płeć. Odbywają się w Sali Gimnastycznej dawnej szkoły 
Podstawowej przy ulicy Suchej 22, w każdą środę (godz. 16-17) oraz sobotę (godz. 16-18).  

Specjalistyczne wsparcie mieszkańców w Punkcie Konsultacji Obywatelskich (PKO) 

Punkt Konsultacji Obywatelskich funkcjonuje na pierwszym piętrze dawnej Szkoły Podstawowej przy 
ulicy Suchej 22 (w salach 115 i 117). W punkcie prowadzone są stałe dyżury specjalistów: psychologa, 
doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz doradcy finansowego. Punkt czynny jest 
codziennie, w godzinach od 15 do 19. 

Asystowanie rodzinom 

Na terenie dzielnicy działa dwoje Asystentów Rodziny, którzy obejmują indywidualnym wsparciem i 
pomocą tych mieszkańców, którzy borykają się z trudnymi sytuacjami życiowymi (socjalnymi, 
finansowymi, mieszkalnymi, rodzinnymi, zdrowotnymi itp.). Pomagają im w przezwyciężeniu ich i 
wyjściu z powrotem na prostą. 

 Animacja społeczna dzielnicy 

Animator Społeczny organizuje różnego rodzaju imprezy dzielnicowe np. festyny, pikniki, wernisaże, 
konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi i innego rodzaju wydarzenia kulturalne. To osoba, która ma 
najbliższy kontakt ze społecznością dzielnicy i stara się wspierać ją organizowanymi przez siebie 
eventami, włączając do współpracy również inne organizacje i instytucje.   
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 Wzmocnienie głosu osób bezdomnych 
 
Celem projektu jest zwiększenie zakresu i form wsparcia dla min. 400 osób bezdomnych oraz 
włączania tych osób do współdecydowania w 10 miejscowościach w kraju w okresie 12 miesięcy, 
poprzez realizację rzecznictwa i poradnictwa. Zadanie jest realizowane poprzez spotkania 
konsultacyjne oraz występowanie w imieniu osób bezdomnych, przez profesjonalnie przygotowanych 
rzeczników osoby bezdomnej, do których mogą zgłaszać się osoby bezdomne, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu. Rzecznicy pracują w takich 
miejscowościach jak Puławy, Dębica, Dębno, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Kalisz, Mielec, Przemyśl i 
Częstochowa. Nad jakością pracy rzeczników czuwa osobisty trener –specjalista z zakresu prawa i 
sytemu pomocy społecznej. Działania odpowiadają na problemy niskiej aktywności obywatelskiej 
osób bezdomnych oraz wspierają system wsparcia dla tych osób. Projekt jest realizowany w 
partnerstwie z Zarządem Głównym, organem naczelnym dla kół zrzeszonych w organizacji i 
reprezentantem prawnym tych nie posiadających osobowości prawnej.  
 
 
 
 Kierunek praca -aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych 
 
Cele projektu jest wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej i zawodowej 
25 osób bezdomnych w okresie 12 miesięcy trwania projektu.  Projekt ma za zadanie odpowiedzieć 
na 2 bardzo poważne problemy osób bezdomnych: brak aktywności zawodowej oraz niechęć do 
korzystania z ofert pomocy. Odpowiedzią na te problemy jest streetworking, asystowanie oraz  
jobcoaching. STREETWORKING polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez 
bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w 
kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, 
wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego. Pracownicy uliczni podejmą pracę z 
osobami bezdomnymi oraz motywują te osoby do korzystania z form wsparcia. ASYSTOWANIE i 
JOBCOACHING pozwala osobom bezdomnym zrozumieć samego siebie oraz przyczyny swojej sytuacji 
na rynku pracy. Pomoże określić cel, jaki klient chce osiągnąć na rynku pracy oraz wesprze w 
utrzymaniu się na rynku pracy. Dzięki projektowi zatrudnionych zastanie 6 osób na rynku pracy. 
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Promocja 
1. Strona internetowa www.bezdomność.org.pl,  

2. Profil na Facebooku – rewitalizacja Nowego Portu i Letnicy, CIS Sopot, CIS Gdańsk 
https://www.facebook.com/pages/Klub-Aktywnego-
Mieszka%C5%84ca/214855165206247 

3. Newsletter wewnętrzny 
4. Konferencje, festyny, imprezy zewnętrzne 
5. Kontakt z mediami lokalnymi 

 

 

Pomoc w liczbach 
 

CIS Gdańsk 

Ilość zgłoszeń (na podstawie skierowania z MOPR w Gdańsku) – 381– wszystkie osoby skierowane 
przez MOPR w Gdańsku 

Ilość podpisanych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego – 108 

Ilość przerwanych IPZS – 17 

Ilość zrealizowanych IPZS –52, z czego 15 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
bezpośrednio po ukończeniu zajęć w CIS (28%) 

IPZS w trakcie realizacji (kontynuują w 2015 roku) – 49 

 

Ilość zgłoszeń (na podstawie skierowania z MOPS w Sopocie) –12– wszystkie osoby skierowane przez 
MOPS w Sopocie 

Ilość podpisanych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego – 8 

Ilość przerwanych IPZS – 1 

Ilość zrealizowanych IPZS –3, z czego 1 osoba podjęła zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
bezpośrednio po ukończeniu zajęć w CIS 

IPZS w trakcie realizacji (kontynuują w 2015 roku) – 4 

CIS Sopot 

Ilość zgłoszeń – 33 – wszystkie osoby skierowane przez MOPS w Sopocie 

Ilość podpisanych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego – 14 

Ilość przerwanych IPZS – 0 

Ilość zrealizowanych IPZS – 0 

IPZS w trakcie realizacji (kontynuują w 2015 roku) – 14 

http://www.bezdomność.org.pl/
https://www.facebook.com/pages/Klub-Aktywnego-Mieszka%C5%84ca/214855165206247
https://www.facebook.com/pages/Klub-Aktywnego-Mieszka%C5%84ca/214855165206247
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CTUS 

W 2014 roku w CTUS przebywało 75 osób ( liczba ta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 10 
osób). 

WIEK do 18 roku 
życia 

19- 30 lat 31 – 50 lat 51 – 70 lat powyżej 70 lat 

 

ILOŚĆ 

2 8 19 42 3 

 

STOPIEŃ 

WYKSZTAŁCENIA 

PODSTAWOWE GIMNAZJALNE ZAWODOWE ŚRTEDNIE 

ILOŚĆ OSÓB 17 3 41 12 

 

STOPIEŃ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚ
CI 

LEKKI UMIARKOWANY ZNACZNY 

16 1 12 3 

 

Na 75 osób przebywających w CTUS w roku 2014 wystawionych zostało  64 oferty wiąże się to z tym, 
ze 64 osoby miały zobowiązania związane z regulowaniem należności za korzystanie z tymczasowych 
pomieszczeń. Dlatego za sukces projektu należy uznać, że 93,75 % reguluje należności bieżące. 

Rewitalizacja Nowego Portu 

- komputerowe (średnia ilość osób – 6) 

- fotografii (średnia ilość osób – 5) 

- wizażu (średnia ilość osób – 7) 

- fitness (średnia ilość osób – 20) 

- artystyczne (średnia ilość osób – 10) 

- Klub Aktywnego Mieszkańca – średnia ilość osób – 10 

 

Placówka Noclegow
nia ul. 
Żaglowa 
 

Schronisko 
ul. 
Starowiślna 
 

Schronis
ko ul. 
Równa 
 

Ogrzewalnia Dom 
Wspólnotowy 

Dom Brata 
Alberta 
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Ogółem 
ilość 
osobodni 

26691 28232     

Ilość 
przyjętych 
osób 

80/miesięc
znie 

200 60 1154 10 118 

 

 

Zatrudnienie 
 

1. Zatrudnionych na umowę o pracę -  68  osób 

 

 


