
1 
 

 

 

 

  
Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta Koło Gdańskie 

Sprawozdanie 
merytoryczne za rok 
2015 
 

 



2 
 

Działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

 w 2015  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 
Ewa Zaradna – Sekretarz 
Marek Połczyński – Komisja Rewizyjna 
Krystyna Blichowska  - Komisja Rewizyjna 
Krystyna Bonarska – Komisja Rewizyjna 
 

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

 

Najważniejsze wydarzenia roku 2015 
 

1. Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej organizowany w Gdańsku - Konwent skupia 

CISy i KISy z całej Polski, zwoływany jest raz do roku, służy jako forum wymiany doświadczeń, 

wypracowuje wspólne stanowiska, lobbuje propozycje rozwiązań systemowych. Pierwszy 

Konwent miał miejsce 14.10.2011 r.  

Tegoroczny Konwent odbył się w Gdańsku w dniach 5,6.11.2015. Gościł, oprócz KIS i CIS z 

całej Polski, Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Gdańska, przedstawicieli 

ROPS, przedstawicieli DEFS. W pierwszym dniu wybrane CIS i KIS z całej Polski 

zaprezentowały swój sposób działania, szczególnie w kontekście współpracy z lokalnymi 

władzami. W drugim dniu uczestnicy Konwentu mieli okazję zapoznać się ze zmianami w 

Ustawie o zatrudnieniu socjalnym, zawiłościami ochrony danych osobowych oraz tajnikami 

zmienionego prawa pracy. Na koniec uczestnicy spotkania zwiedzili gdański i sopocki CIS. 

2. Uchodźcy i imigranci – przygotowania do pracy z nową grupą potrzebujących. Uczestnictwo 

przedstawicieli TPBA koło gdańskie w  pracach “Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”. 

Towarzystwo zostało zaproszone do uczestnictwa w tym projekcie na zasadzie partnera 

oddelegowującego swych ekspertów do poszczególnych grup roboczych - “Pomoc Społeczna” 

i “Praca”. TPBA koło gdańskie zostało również zaproszone do uczestnictwa w pracach 

sopockiego Zespołu ds. opracowania procedury postępowania dotyczących przyjęcia i 

integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.  

 

Zebrania  członków TPBA Koła Gdańskiego 
 

Data Spotkania Temat Ilość osób 
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19/03/2015   Zebranie Walne  - Przyjęcie Bilansu za 

2014 r.   

14 osób 

16/06/2015   Spotkanie/Zebranie Koła Gdańskiego 10 osób 

16/12/2015 Zebranie Walne  - Podsumowujące rok 

2015 + spotkanie opłatkowe   

16 osób 

Finansowanie 
 

Finansowanie podejmowanych działań odbywa się przy pomocy środków publicznych, odpisów 

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

odpłatnej. 

W 2015 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, 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 
 

Szkolenia w jakich brali udział pracownicy TPBA - CTUS dotyczyły – 

- mediacji – staż mediacyjny, 

- dialogu motywacyjnego – metoda pracy z osobami uzależnionymi, 

- pracy zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, 

- pomocy osobom zadłużonym. 

Konferencje w jakich brali udział to-  

- Wszyscy jesteśmy dłużnikami,  

- Psychoterapia – zdrowienie i rozwój. 
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Współpraca międzynarodowa 
 

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

Employment Working Group). Uczestnictwo w 2 zagranicznych spotkaniach -  w Lizbonie 

(Portugalia) - marzec, w Marsylii (Francja) - wrzesień. 

2. Uczestnictwo w międzynarodowym badaniu prowadzonym przez FEANTSA - międzynarodowe 

badanie ograniczeń w dostępie do usług dla osób bezdomnych, wynikających z lokalnych 

przepisów meldunkowych – badanie prowadzone było przez FEANTSA, przy współpracy z 

organizacjami z kilkunastu państw europejskich. TPBA było partnerem reprezentującym Polskę w 

badaniu. Badanie zostało zakończone w listopadzie, a raport końcowy wraz z wynikami i 

rekomendacjami opublikowany został na stronie FEANTSA. 

3. szkolenie pt. “ME TOO! Conversations on social inclusion”, zorganizowane przez Słoweńską 

organizację MOVIT i sfinansowane z programu ERASMUS+. Szkolenie odbyło się w listopadzie w 

Lubljanie – Słowenii. 

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, 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 w Gdańsku i Gdyni, Ochotnicze Hufce Pracy, 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, Fundacja Mundus Cantat z Sopotu, Polpharma. 

Członkostwo TPBA Koło Gdańskie w: 

 Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich skupiającej stowarzyszenia społeczne 
prowadzące programy streetworkerskie 

 Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 

 Związek Stowarzyszeń  Bank Żywności w Trójmieście 

 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, Sopocką Spółdzielnią Socjalną 
Kooperacja, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej "Dobra Robota”. 
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Współpraca przy  działaniach Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej z Urzędem Miasta 
Sopot i MOPS w Sopocie oraz organizacjami zaangażowanymi w tę inicjatywę. 

Aktywność pracowników TPBA koło gdańskie w poszczególnych Zespołach: 

 Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów UMG 

 Forum Profilaktyki Uzależnień GCPU 

 Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej UM 

 Pomorskie Forum CIS 

 Konwent CIS/KIS (członek Rady Programowej) 

 Programy Redukcji Szkód przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

 Model dotyczący pomocy osobom uzależnionym od alkoholu przebywającym w placówkach 
całodobowego pobytu - Model „Po Nowemu” 

 Klaster Ekonomii Społecznej 

 Koordynacja projektu FEAD pomoc żywnościowa 2014-2020 

 Koordynacja zimowa 

 Gdański Zespół ds. Modelu mieszkalnictwa wspomaganego  

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 Zespół ekspertów Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – zespół budujący 

 Zespół Bezpieczeństwa Ekonomicznego – zadłużenia 

 Miejski zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkalnictwa, bezpieczeństwa ekonomicznego 
i zadłużeń 

 Komisja  Ekspertów ds. przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

 Sopocki Zespół ds. opracowania procedury postępowania dotyczących przyjęcia i integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

 Zespół Monitorujący ds. Realizacji Sopockiego Przeciwdziałania Bezdomności – Zespół Roboczy 
ds. Profilaktyki i Aktywizacji 

 

Wolontariat  
 

Liczba osób Okres realizacji Projekt/ placówka 

1 
02.01.2015 – 

31.12.2015 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
02.01.2015 - 

31.12.2015 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
02.01.2015 – 

31.12.2015 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
02.01.2015 – 

31.12.2015 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

1 
04.01.2015 – 

30.04.2015 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 
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1 
02.01.2015 r – 

30.06.2015 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 

administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 

01.10.2014 –  

27.02.2015 r. 

Dom Brata Alberta  

1 
02.01.2015  – 

30.06.2015 r. 

Punkt Konsultacji Obywatelskich w Letnicy (porady 

administr.– prawna) - Rewitalizacja Letnicy 

1 
21-04-2015 - 

21-05-2015 r 

Streetworking wśród bezdomnych na terenie Gdańska  

1 
15-05-2015 - 

15-06-2015 r 

Streetworking 

1 

09-03-2015 - 

02-06-2015 r 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku  ( pomoc –  

psycholog ) 

1 

31-07-2015 - 

02-06-2015 r 

Projekt: Model Wsparcia osób bezdomnych 

uzależnionych od alkoholu przebywających w placówkach 

całodobowego pobytu „PO NOWEMU” 

1 

02-06-2015 r–  

31-07-2015 r. 

Projekt: Model Wsparcia os bezdomnych uzależnionych 

od alkoholu przebywających w placówkach 

całodobowego pobytu „PO NOWEMU” 

1 

02-06-2015 - 

31-07-2015 r. 

Projekt: Model Wsparcia os bezdomnych uzależnionych 

od alkoholu przebywających w placówkach 

całodobowego pobytu „PO NOWEMU” 

1 
15-07-2015 - 

15-12-2015 

Działania promocyjne na rzecz Klubu Mieszkańca Cafe 

Albert 

1 

10-09-2015 -  

15-12-2015 r. 

Klub mieszkańca Cafe Albert Konsultacje prawne (2x w m-

cu)  

1 

29-10-2015 -  

30-11-2015 r. 

Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji 

zadania publicznego w części przypisanej oferentowi 

(Konwent CIS/KIS) 

1 

01-09-2015 - 

10-10-2015 r. 

Opracowanie planu posiedzenia Konwentu, zaproszeń, 

zawiadomień oraz wysyłka ich do członków konwentu, a 

także do gr przedstawicieli adm. rządowej, samorządowej 

itp.  
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Staże i Praktyki 
 

Lp. Ilość 
praktykantów 

Instytucja kierująca Miejsce odbywania 
praktyki 

Okres 
wykonywania 
czynności 

1 1 Fundacja Gospodarcza 
Pro Europa  

CIS Sopot 01.10.2015-
30.11.2015 

2 1 CKU w Gdańsku 
kierunek: opiekun 
osób starszych w 
Domu Pomocy 
Społecznej 

Schronisko, ul. 
Starowiślna 

 

 

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 

systemu pomocy osobom bezdomnym. Z podobną częstotliwością realizowane są także wizyty 

studyjne z różnych stron Polski.  

 

 Placówki 
 

Rodzaj  Dla kogo  Liczba 
miejsc  

Schronisko św. Brata Alberta, Gdańsk, ul. Równa  Bezdomni mężczyźni  80 

Schronisko – Gdańsk ul. Starowiślna 3   Bezdomni mężczyźni 83 

Noclegownia – Gdańsk ul. Żaglowa 1   Bezdomni mężczyźni 81 

Punkt charytatywny – Sopot ul. Królowej Jadwigi 
6  

Wszyscy zgłaszający się z ulicy skorzystało   
os. 1000 

Punkt charytatywny – Gdynia ul. Lotników 86  Wszyscy zgłaszający się z ulicy skorzystało  
os. 1158 

Dom św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Równa Kobiety i mężczyźni 125 

Dom Wspólnotowy w Gdyni  Mężczyźni   10 

Dom Wspólnotowy w Gdańsku - Przegalinie Mężczyźni 15 

Mieszkanie chronione – Sopot, Młyńska 11 Mężczyźni 6 
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Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku  Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

84 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

20 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznej  Osoby zagrożone eksmisją z 
zasobów mieszkaniowych 

78 

 

Asystowanie 

W ramach programu usamodzielnień w Towarzystwie 
zatrudnionych jest 4 asystentów osoby bezdomnej, 
którzy zajmują się wspieraniem osób w procesie 
wychodzenia z bezdomności. Według założeń liczba 
osób przypadających na jednego asystenta nie 
powinna przekraczać 15 osób. Przystąpienie do 
programu jest dobrowolne i opiera się na deklaracji 
klienta do podjęcia współpracy, a realizowane 
działania są dostosowane do jego możliwości i tempa 
pracy. Wsparcie rozpoczyna się najczęściej podczas 

pobytu osoby w placówce i zmierza do osiągnięcia samodzielności poza placówką dla osób 
bezdomnych. Osoby, których aktualna systuacja finansowa nie umożliwia samodzielnego wynajęcia 
pokoju mogą skorzystać z dofinasowania TPBA w wysokości maksymalnie 500 zł miesięcznie na okres 
1 roku. Dofinansowanie przyznawanie jest na podstawie kalkulacji kosztów utrzymania w zestawieniu 
z osiąganym dochodem. Kwota dofinansowania po pół roku jest sukcesywnie zmniejszana, co stwarza 
finalnie konieczność przejęcia całości zobowiązań przez osobę usamodzielnianą. Z osobami 
przystępującymi do programu przygotowywany i podpisywany jest Indywidualny Program 
Wychodzenia z Bezdomności w oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz cele określone przez klienta. 
Współpraca odbywa się w 7 sferach: socjalno – bytowej, mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej, 
zdrowotnej, psychologicznej i społecznej. Doświadczenia z poprzednich lat spowodowały, że 
współpraca rozpoczyna się od procesu rekrutacji polegającego na metodzie 3 kroków (3 spotkania). 
Metoda ma na celu potwierdzenie motywacji osoby przystępującej do programu wyrażonej uprzednio 
deklaracją ustną. Pod opieką asystentów w roku 2015 pozostawało średnio miesięcznie 50 osób. W 
tym samym okresie średnia liczba osób pozostających w lokalach poza placówką (wynajęte pokoje, 
mieszkania socjalne, inne) wyniosła 38 osób. Warto wspomnieć w tym miejscu, że z oferowanego przez 
TPBA dofinansowania korzysta nie więcej niż 10 osób co pokazuje, że sytuacja ekonomiczna nie jest 
dominującym problemem związanym z usamodzielnianiem osób bezdomnych. W drugiej połowie roku 
realizowano projekt finansowany przez Wojewodę Pomorskiego, wspomagający proces 
usamodzielniania. W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów nt. planowania budżetu 
domowego, finansów (oszczędzanie i zadłużenia), metod radzenia sobie ze stresem i motywacji oraz 
szereg spotkań kulturalno – sportowych (kino, kręgle, muzeum, wigilia I inne). Oczywiście w programie 
nie obserwujemy jedynie samych sukcesów. Zdarzają się osoby, które z różnych przyczyn rezygnują ze 
współpracy z asystentem na różnych poziomach współpracy, jednak wśród osób, które opuściły 
placówkę jedynie pojedyńcze osoby powróciły z powrotem do placówek dla osób bezdomnych. Przez 
cały czas trwania programu przyglądamy się efektom naszych działań i staramy się na bieżąco reagować 
na pojawiające się trudności. Zespół ds usamodzielnień składający się z 4 asystentów, 2 pracowników 
socjalnych oraz koordynatora spotyka się regularnie 1 raz w tygodniu. Efekty działania programu są 
trudno mierzalne, jednak jesteśmy przekonani, że jest to krok we właściwą stronę, a 
deinstytucjonalizacja pomocy skierowanej do osób bezdomnych jest niezbędna dla podniesienia 
skuteczności procesu wychodzenia z bezdomności. 
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Noclegownia Św. Brata Alberta, ul. Żaglowa 1 80-560 Gdańsk tel/fax 58 342 13 14 zaglowa@ab.org.pl  

Noclegownia św. Brata 
Alberta jak co roku zapewnia 
schronienie bezdomnym 
mężczyznom z terenu 
Gdańska oraz umożliwia za 
pośrednictwem MOPR w 
Gdańsku skorzystanie z 
gorącego posiłku w 
zewnętrznej jadłodajni. 
Liczba miejsc stałych w 
noclegowni to 81 łóżek 
zlokalizowanych w 14 salach 
mieszkalnych. W okresie 
zimowym jesteśmy w stanie 
uruchomić dodatkowe 
miejsca na materacach. 

Okresowo zapewniamy schronienie nawet dla 90 osób. Liczba osobodni w roku 2015 wyniosła 25 380, 
co daje średnią na poziomie 70 osób korzystających z noclegu każdego dnia. W 2015 roku odbyło się 
kilkanaście różnych wydarzeń dla mieszkańców w postaci prezentacji filmowych, wizyt duszpasterskich 
i innych spotkań. 2 razy w tygodniu (środa, sobota) w noclegowni świadczone są usługi łaźni dla osób 
spoza placówki. Z tego rodzaju oferty korzysta każdorazowo od kilku do kilkunastu osób, a całkowitą 
liczbę osób korzystających szacujemy na około 60 osób. Dodatkowo osoby potrzebujące mogą 
wykonać w noclegowni zdjęcie do dowodu osobistego lub innego dokumentu w cenie, która obejmuje 
jedynie koszty wykonania. Zdjęcia wykonywane są 2 razy w miesiącu. Z tej usługi skorzystało w roku 
2015 około 100 osób. W okresie sprawozdawczym przeprowadziliśmy szereg prac naprawczo 
remontowych polegających na odnowieniu  sal mieszkalnych, modernizacji instalacji CO oraz 
podłączeniu samodzielnego przyłącza energii elektrycznej. Nasza placówka współpracuje na stałe z 
Uniwersytetem Gdańskim oraz II Podstawowo – Gimnazjalnym Zespołem Szkół Społecznych STO. W 
ramach współpracy realizujemy wizyty studyjne oraz zajęcia praktyczne w noclegowni dla uczniów i 
słuchaczy tych placówek oświatowych. Uczniowie szkoły podstawowej i Gimnazjum przygotowują 
również ciasta na śniadanie wielkanocne i wigilię Bożego Narodzenia dla mieszkańców noclegowni. 

W Noclegowni św. Brata Alberta realizowana jest też całość koordynacji związanej z kierowaniem osób 
do placówek dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gdańska (noclegownie, schroniska). Koordynacją tą 
zajmuje się pracownik socjalny TPBA, który przyjmuje osoby zainteresowane 4 razy w tygodniu i 
odpowiada za kierowanie osób do odpowiedniej dla ich sytuacji placówki, we współpracy z MOPR 
Gdańsk. 

mailto:zaglowa@ab.org.pl
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Schronisko im. św. Brata Alberta, 80-555 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 kilkunastosobowa), 
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 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. 

Mieszkańcy mają zapewniony całodobowy pobyt, 3 posiłki dziennie, odzież, komplet czystej pościeli 
oraz środki czystości. Podstawowym 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. 

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. 

mailto:starowislna@ab.org.pl
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Współpracujemy z Bankiem Żywności w Gdańsku. Nasi mieszkańcy biorą aktywny udział w zbiórkach 
żywności, organizowanych przez Bank Żywności. Dodatkowo współpracujemy z firmą, od której 
otrzymujemy odzież dla naszych mieszkańców oraz z hotelami, które przekazują nam pościel, ręczniki, 
kołdry i inne podobne artykuły. 

W zeszłym roku wypożyczaliśmy rowery z naszego Klubu Rowerowego chętnym mieszkańcom 
schroniska. Tym samym zachęcaliśmy do aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

Wyremontowaliśmy magazyny mieszczące się na terenie schroniska. Przeprowadziliśmy remont 
korytarza w schronisku oraz kilku sal mieszkalnych. 

 

Schronisko im. Św. Brata Alberta, 80 - 067 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 obejmuje: 

1. parter: dyżurka, jadalnia, 
pomieszczenie na kuchnię 
(nieprzystosowane do użytku), 
kapliczka,     łazienka, 
pomieszczenie z prysznicami,  
izolatka- 4 osobowa oraz 9 sal- 4 
osobowych,  

2. I piętro:  biuro/ pokój socjalny, 
2 pomieszczenia gospodarcze, 2 
łazienki wyposażone w kabiny 

prysznicowe i  toalety, 13 sal- 4 osobowych (dwie w trakcie remontu), pomieszczenie do remontu, z 
którego powstanie świetlica.   

Do grudnia 2015 dysponowano 80 miejscami, plus 4-ma na izolatce  na interwencje z koordynacji 
zimowej. Od lutego 2016 planuje się uruchomienie dwóch pokoi ( 4-ro osobowe), które są w trakcie 
remontu. 

W placówce odbywa się co drugi tydzień msza św. oraz raz w miesiącu spotkanie dyskusyjne z księdzem 
przy kawie. 

Od stycznia do lipca  przyjmowała u nas raz w tygodniu Rzecznik Osoby Bezdomnej, które to spotkania 
cieszyły się dużym  zainteresowaniem beneficjentów Schroniska, jak i osób  z innych placówek.  

W tym roku aktywowano kącik filmowy oraz utworzono kącik kulinarny, w którym panowie pieką 
słodkości, jak i tworzą sałatki. Niestety powstałe cotygodniowe kółko dyskusyjne w lutym przetrwało 
kilka miesięcy, ale w ramach niego panowie korzystali z wyjść do: muzeum, na mecz koszykówki, czy 
też piłki nożnej. 

Raz w miesiącu odbywa się spotkanie mieszkańców z kierownikiem placówki, na którym poruszane są 
sprawy mieszkańców oraz sprawy związane z funkcjonowaniem placówki. 
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Udało się przy pomocy mieszkańców wyremontować jadalnię wraz z wymianą podłogi z PCV na kafelki, 
pomieszczenie z prysznicami na parterze.  Wyremontowano i uruchomiono skrzydło wcześniej 
zamknięte co dało łazienkę   2 pomieszczenia gospodarcze i 4 sale dla panów. 

 

Dom św. Brata Alberta 80 – 067 Gdańsk, ul. Równa 14, tel.  58 309 00 18, e-mail: rowna@ab.org.pl 

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 
(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. W 2015 roku 
zatrudnionych było 9 opiekunów (podstawowa opieka pielęgnacyjna: kąpiel, pampersowanie, 
karmienie, dbanie o higienę mieszkańców oraz czystość w placówce), 3 ratowników medycznych 
(pomoc przedmedyczna, monitorowanie leków, umawianie mieszkańców do lekarzy), pracownik 
socjalny, animator oraz pomoc kuchenna. 

1) opiekunowie w placówce pełnią 24 godzinne dyżury; 

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) prowadzone są działania doradcy osoby bezdomnej – praca w oparciu i stworzoną Kartę 
Potrzeb (praca na realizowaniu potrzeb klientów); 

4) pomoc przedmedyczna – regularny kontakt z lekarzem ogólnym w pobliskiej przychodni 
zdrowia, monitorowanie stanu leków, wydawanie leków według wskazań lekarza; 
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5) 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 w pod opieką lekarską, ustabilizowano stan zdrowia osób, które trafiły do 
placówki w czerwcu; 

6) 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; 

7) w ramach działań animacyjnych odbyły się: 

Urodziny:  Świętujemy urodziny naszych mieszkańców. W dniu urodzin opiekun, który akurat jest na 
zmianie bierze czekoladę, zbiera kilka osób, które znają solenizanta (na przykład osoby z pokoju) i 
razem z nimi wręcza czekoladę, śpiewa „sto lat” i składa życzenia. 

Turniej gry w tysiąca: spotkanie organizacyjne rozpoczęło się dnia  10/04/2015 R. W turnieju wzięły 
udział mieszkańcy i pracownicy  Domu Brata Alberta. Turniej składał się z czterech etapów, z których 
wyłonił się zwycięzca. 

Roczek placówki: Dn. 01.06.14 r. obchodzono pierwszą rocznicę powstania ośrodka – zabawy i gry w 
klimacie westernu. Konkursy: rzut podkową, siłowanie na rękę, trafienie do celu, gra w rzutki, rzut 
lassem.  

Wypożyczalnia gier planszowych: Zaopatrzenie się w gry planszowe celem stworzenia „wypożyczalni 
gier” - zapoczątkowanie działań mających na celu stworzenie atrakcyjnych form spędzania wolnego 
czasu. 

Stworzenie biblioteki dla mieszkańców Domu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do książek, 
swoistego „oka na świat”, stworzenie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

Kącik komputerowy: zorganizowanie miejsca i sprzętu komputerowego do użytku dla wszystkich 
mieszkańców domu. Ustalenie wspólnych zasad odnośnie godzin korzystania z komputera. 

Przeprowadzenie ankiety potrzeb: Wśród mieszkańców została przeprowadzona ankieta, która miała 
na celu zweryfikowanie, jakie potrzeby mają mieszkańcy Domu. Pytania dotyczyły: czego potrzebujesz, 
żeby żyło Ci się lepiej; jak chcesz spędzać wolny czas w Domu, Co Ty możesz zrobić żeby w naszym 
domu żyło się lepiej.  

Święta Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna dla mieszkańców. Chętni mieszkańcy pomagali przy 
przystrajaniu Domu, ubieraniu choinki, nakrywaniu świątecznego stołu.   

Dzień chłopaka: Wręczenie drobnych upominków każdemu „chłopakowi” w Domu. 

„Idziemy na wybory”: Dnia 25. października odbyły się wybory parlamentarne. Chętni mieszkańcy 
Domu Brata Alberta, wzięli udział w głosowaniu w najbliższym obwodzie wyborczym, tj. Szkoła 
Podstawowa nr 16. ul. Ubocze 3 Gdańsk –Orunia. 

Odnowienie świetlicy: Stworzenie sali telewizyjnej  - wizytówki Domu. 

Zadbaj o biblioteczkę: Chętni mieszkańcy wycinali na wymiar płyty służące jako półki w regale 
książkowym, układali książki oraz płyty z filmami - zgromadzone przez mieszkańców i pracowników. 

Profesjonalna sesja zdjęciowa: dn. 07. października odbyła się sesja zdjęciowa wykonana przez 
fotografa. Zdjęcia w przyszłości będą przyozdabiały ściany ośrodka.  
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Pokaz pierwszej pomocy: 14. października odbył się pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez 
ratownika medycznego z naszej placówki. Wielu mieszkańców uczestniczyło w pokazie, zadając przy 
tym wiele pytań. Następnym krokiem były zapisy chętnych mieszkańców do odbycia kursu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, który odbędzie się na placówce.  

Wykonywanie ozdób na hostel: dn.16 września zostały wykonywane przez mieszkańców Domu ozdoby 
z papieru i kartonów, które zawieszono w pokojach osób mieszkających na hostelu. Ozdoby ociepliły 
wnętrze pokojów.  

Stand Up- wyjazd 28. października do pubu „Spółdzielnia” na wieczór Stand Up „Opowieści Różnej 
Treści”. W wyniku pozytywnych przeżyć wywołanych wyjazdem, powstał filmik zawierający 
wypowiedzi chętnych uczestników dotyczące wrażeń z wyjazdu. 

Wypominki: Stworzenie tablicy pamiątkowej miejsca wspomnień osób, które zmarły. Opis:  
wymyślenie formy graficznej oraz miejsca „ściany wspomnień”, wywieszenie tablicy w ustalonym 
miejscu. Dn. 04.listopada odbyła się msza wypominkowa, na której ksiądz wyczytywał bliskie zmarłe 
osoby naszych mieszkańców.  

Dzień bicia rekordów: dn. 18 .11. 15r. zorganizowanie „DNIA NAJ…” dla Mieszkańców Domu. 

Opis: wymyślenie (wraz z Mieszkańcami) konkurencji do bicia rekordów, zorganizowanie rzeczy 
niezbędnych do bicia rekordów. Konkurencje: zjadanie pączka bez oblizywania się, bicie piany z białek 
jaj, oddzielanie czekolady od ptasiego mleczka, wydrążanie dyni, dmuchanie balona aż pęknie, 
odbijanie piłeczki deską do krojenia, wypicie soku z cytryny bez skwaszenia się, obranie najdłuższej 
skórki z jabłka, zjedzenie ptysia bez użycia rąk. 

Boże Narodzenie: zorganizowanie wspólnej wigilii,, wykonywanie paczek świątecznych dla 
mieszkańców domu. Wręczanie paczek przez pracowników placówki.  

Wieczór sylwestrowy: zorganizowanie spotkania sylwestrowego i zaproszenie pań z ośrodka 
Prometeusz do wspólnego uczestniczenia w poczęstunku przy cieście i kawie. 

8) pracownicy uczestniczą w cotygodniowych zebraniach kadry oraz konsultacjach 
indywidualnych; 

9) stworzona została dokumentacja wewnętrzna placówki – regulaminy, procedury, karta klienta 
itp.; 

10) budynek został przekazany Towarzystwu do użytkowania - póki co brak umowy użyczenia; 

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

12) regularnie współpracowano z ośrodkami pomocy rodzinie; 

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

 

W 2015 roku w Domu Brata Alberta realizowany był test modelu dotyczącego pomocy osobom 
uzależnionym od alkoholu przebywającym w placówkach całodobowego pobytu „Po nowemu”. W 
początkowej fazie grupa ekspertów, w trakcie spotkań ustaliła, jak będzie wyglądał model, jakie będą 
jego założenia merytoryczne. W drodze dyskusji metodą wybraną do tego był dialog motywujący, 
natomiast w celem projektu było poprawienie jakości życia mieszkańcom placówki. Ponadto 
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stwierdzono również, że realizatorami projektu będą motywator (osoba pracująca indywidualnie) oraz 
animator. Model testowany był w okresie od września do końca listopada.  

Ponadto grupa pracowników zakładu Polpharma napisała wniosek konkursowy w związku z 
wolontariatem wewnętrznym firmy kierowany jako wsparcie Domu Brata Alberta. W ramach tego 
wolontariusze wyremontowali świetlice w Domu, zakupili artykuły medyczne oraz zorganizowali 
zbiórkę darów. 

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. 

Mieszkanie chronione Sopot, ul. Młyńska 11 

TPBA koło gdańskie od 1.07.2015 rozpoczęło współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Sopocie polegającą na prowadzeniu mieszkania chronionego dla 6 bezdomnych mężczyzn w budynku 
SIPS na Młyńskiej 11 w Sopocie. 

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod 
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną - do 
czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania. Mieszkania chronione są wyposażone w 
niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz w komputer (pomoc w nauce). 
Za każde mieszkanie chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny, który ma prawo wstępu do 
mieszkania chronionego o każdej porze. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 
sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, kontrola przestrzegania 
praw i obowiązków mieszkańców, współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, 
współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz kontrola realizacji przez mieszkańców 
indywidualnego programu usamodzielnienia. Ze strony TPBA został zatrudniony 
koordynator/animator sprawujący pieczę nad mieszkaniem. 

 

Dom dla bezdomnych mężczyzn, ul. Przegalińska 135, 80 - 690 Gdańsk- Przegalina, tel./fax +48 (58) 
308 05 94, e-mail: przegalina@ab.org.pl 

Dom rozpoczął swoją działalność w 
listopadzie 2014r.  

Dom Wspólnotowy przeznaczony 

jest dla osób bezdomnych 

zakwalifikowanych w placówkach tj. 

noclegownia czy schronisko. 

Miejsce to ma służyć 

usamodzielnieniu się oraz 

podejmowaniu różnych zadań 

życiowych poza  społecznością 

placówek. Dom Wspólnotowy 

posiada 15 miejsc. Warunki Domu 

Wspólnotowego zbliżone są do warunków tradycyjnego domu dzięki czemu łatwiej trenować nawyki 

niezbędne do samodzielnej egzystencji we własnym lokalu. Dom Wspólnotowym  koordynuje 

pracownik TPBA. Pracownik socjalny TPBA oraz MOPR jest w ścisłej współpracy z Domem. 

mailto:przegalina@ab.org.pl
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W 2015 roku mieszkańcy wyremontowali cały parter Domu Wspólnotowego – 2 pokoje mieszkalne, 

pokój wypoczynkowy, łazienkę, kuchnię, palarnię, korytarze oraz korytarze i łazienkę na pierwszym 

piętrze. Ważną aktywnością było również zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku. Założono 

2 ogrody, jeden kwiatowy, drugi warzywniak, z którego plonów mieszkańcy korzystają przygotowując 

swoje codzienne posiłki. Na jesieni mieszkańcy Domu założyli plantację malin, wykonali również 

samodzielnie meble ogrodowe. W 2015 mieszkańcy przeprowadzili generalny remont domku 

treningowego znajdującego się na terenie schroniska. 

Dom Wspólnotowy Świętego Brata Alberta znajduje się w Gdyni przy ulicy Lotników 86, tel. 516 902 

242. 

Dom Wspólnotowy 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 beneficjentom pragnącym dokonać zmian we własnym 

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

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 
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psychologicznych oraz terapeutycznych. Bardzo blisko placówki znajduje się Parafia Rzymskokatolicka 

Matki Bożej Bolesnej, do której mieszkańcy uczęszczają wedle własnych potrzeb.  

Dom Wspólnotowy to jedyna działająca na terenie Trójmiasta placówka umożliwiająca  w największym 

stopniu usamodzielnienie się. Następnym krokiem po Domu Wspólnotowym jest najczęściej własne 

mieszkanie socjalne otrzymane z Urzędu Miasta. 

Przy Domu Wspólnotowym pracuje dwóch wolontariuszy zajmujących się wydawaniem odzieży oraz 

żywności w Punkcie Charytatywnym czynnym w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10-14. 

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

 

Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznych – 
CTUS prowadzone przez 
Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta - TPBA jest 
placówką powołaną w 
październiku 2010 roku 
Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdańska Nr 1465/10. 
Początkowo było projektem 
pilotażowym, by po trzech 

latach na mocy kolejnego zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska ( Nr 1491/13) funkcjonowania stać 
się wypracowanym „modelem” pracy, który na stałe wpisał się w miejskie działania dedykowane 
osobom eksmitowanym. Model CTUS jest modelem partnerskim, którego partnerami są – Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie - MOPR, Wydział Rozwoju Społecznego - WRS, Wydział Gospodarki 
Komunalnej WGK (oba wydziały są wydziałami Urzędu Miasta Gminy Gdańsk), Powiatowy Urząd Pracy 
- PUP, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - GZNK – Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata 
Alberta Koło Gdańskie jest realizatorem zadania. Cele stawiane przed CTUS dotyczą podniesienia 
kompetencji społecznych u osób kierowanych do ośrodka, powrotu do aktywnego życia w 
społeczeństwie, a to z kolei bezpośrednio wpływa na zminimalizowanie ryzyka wykluczenia 
społecznego. CTUS zapewnia też tymczasowe pomieszczenia.  

Mieszkańcy trafiają do nas po wyrokach eksmisyjnych na podstawie oferty wystawionej przez WGK. 
Mogą przebywać w CTUS 6 miesięcy, aczkolwiek istnieje możliwość przedłużenia pobytu o kolejne 6 
miesięcy. Przedłużenie następuje, gdy z obiektywnych powodów mieszkaniec CTUS nie mógł się 
usamodzielnić. Pobyt w CTUS może zakończyć się przyznaniem lokalu socjalnego (miasto przeznacza 
na rzecz modelu pulę 12 mieszkań rocznie) lub zakończeniem pobytu. Decyzje tego dotyczące 
podejmowane są przez Zespół Zarządzający, w skład którego wchodzą przedstawiciele partnerów.  

Działania podejmowane na rzecz mieszkańców to – 

- indywidualna asystentura – każdy mieszkaniec ma „swojego” asystenta, którego zadaniem jest 
pomoc, wsparcie w realizacji celów zmierzających do samodzielności, 

- animacja społeczna – jej celem jest nabycie umiejętności społecznych, 

mailto:ctus@ab.org.pl
mailto:ctus@ab.org.pl
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- pomoc prawna - mieszkańcy na miejscu mogą skorzystać z pomocy prawnika. 

Zespół CTUS to zespół psychologów i pedagogów o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. 
Posiadają kwalifikacje związane z terapią, terapią uzależnień, mediacjami, przeciwdziałaniem 
przemocy i inne. Opiekunowie, do których należy dbanie o ład, porządek i bezpieczeństwo w ośrodku 
to osoby mające doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi. 

 

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 2015 Centrum 
Integracji Społecznej w 
Gdańsku było 
współfinansowane przez 
Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
środki Miasta Gdańsk. 
Realizowaliśmy też 

projekt w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu pt. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. 

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; 

mailto:cis@ab.org.pl
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• 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, Biblioteką Społeczną; 

• 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: 

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

 poznanie sposobów poszukiwania zatrudnienia, 

 zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,  

 nauka efektywnej autoprezentacji, niezbędnej w procesie poszukiwania pracy, 

 poznanie rodzajów umiejętności i kwalifikacji oraz zrozumienie ich znaczenia w procesie 
rekrutacyjnym 

 zrobienie własnego bilansu mocnych i słabych stron 

 wzmocnienie poczucia własnej wartości 

 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: 



21 
 

- 02.01. – wyjście integracyjne do kina na film pt. „Hobbit”; 15.01. i 23.01. – spotkanie Klastra Ekonomii 
Społecznej; 27.01. – Konwent CIS/KIS – rada Programowa w Warszawie; 30.01. – wyjście integracyjne 
do Muzeum Narodowego w Gdańsku; 02-03.02. – uczestnictwo w szkoleniu „Ochrona danych 
osobowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” w Starej Kiszewie; 06.02. – 
uczestnictwo w Pomorskim Forum CIS w Pucku; 13.02. - walentynkowe wyjście integracyjne do kina na 
film „50 twarzy Greya”; 17.02. – uczestnictwo w Konwencie CIS - Spotkanie Rady Programowej w 
Warszawie; 23.02. – uczestnictwo w konferencji zorganizowanej przez MOPS Sopot nt. kontraktowania 
usług socjalnych; 16 i 20 lutego nasi Uczestnicy odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 17.03 – 
Pomorskie Forum CIS zorganizowało spotkanie z dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Joanną Witkowską dotyczącego nowego okresu finansowania i konkursów na CIS-y, w 
którym uczestniczyła dyrektor CIS Gdańsk; 30.03. – uczestnicy CIS malowali pisanki i piekli świąteczne 
babki oraz spotkali się z pracownikami na małym poczęstunku życząc sobie wszystkiego dobrego na 
Święta Wielkanocne; 31.03. – w naszej siedzibie odbyły się Dni Otwarte podsumowujące 7 lat 
działalności CIS. Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Piotra Kowalczuka Wiceprezydenta Gdańska ds. Polityki 
Społecznej oraz przedstawicieli MOPR Gdańsk, PUP Gdańsk, GSS, a także naszych Uczestników; 
nominacja w plebiscycie Gazety Wyborczej i Urzędu Marszałkowskiego - Pomorskie Sztormy, jako 
jeden z najlepszych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, kategoria: Lider Funduszy 
Europejskich; uczestnicy warsztatu remontowo - porządkowego wspierają remont świetlicy dla dzieci 
w Gdańsku Wrzeszczu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” razem z Lechią 
Gdańsk; rozpoczęliśmy współpracę z fundacją Mundus Cantat z Sopotu. Zajęcia muzyczne odbywają 
się co tydzień, prowadzi je dr Michał Kozorys z Akademii Muzycznej w Gdańsku; 08.04. – uczestnicy CIS 
wzięli udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, które odbywały się w AmberExpo w 
Gdańsku;11.04. – mieliśmy niepowtarzalną okazję kibicować Lechii Gdańsk w meczu z Legią Warszawa, 
który zakończył się wynikiem 1 : 0; 13.04. – Konwent Cisów w Warszawie – spotkanie Rady 
Programowej; 20.04. -  wyjście integracyjne do kina na film „Szybcy i wściekli 7”; 08.05. – po 
dwumiesięcznym okresie prób, w siedzibie CIS odbył się koncert Cisowian z Chórem Mundus Cantat z 
Sopotu w ramach projektu „TERAZ MY” ;08.05. – udział w Konferencji CISu ze Smołdzińskiego Lasu;12-
13.05. – wycieczka integracyjna do Warszawy – zwiedzanie Zamku Królewskiego, Pałacu Kultury i Nauki 
oraz Muzeum Powstania Warszawskiego;19.05. – Spotkanie Pomorskiego Forum CIS w Garczu; 21.05. 
– wizyta TVP Gdańsk – nagranie programu o działalności CISu, który został wyemitowany w programie 
„Forum Gospodarcze” w dn. 28.05.br. o godz. 18 w TVP 3 Gdańsk;22.05. – wizytacja w CIS Sopot;25.05 
– uczestnicy wraz z pracownikami CIS wzięli udział w  konferencji organizowanej przez CIS Wrocław 
dot. Przemocy;28.05 – uczennice LO z Gdańska nagrywały reportaż o CIS; 01.06 – wyjście socjalizująco 
– integracyjne uczestników do Twierdzy Wisłoujście; 15.06. – zajęcia pt. „Autoprezentacja i budowanie 
własnego wizerunku”; 22.06. – wyjście do kina Cinema City na seans „ Rozumiemy się bez słów”; 29.06. 
– wyjazd integracyjny do Spółdzielni Socjalnej Stajnia Iskra w Sztumie; 16.07. – w CIS Gdańsk odbyło 
się spotkanie zespołu ekspertów w ramach projektu „MODEL WSPARCIA OSÓB BEZDOMNYCH 
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU PRZEBYWAJĄCYCH W PLACÓWKACH CAŁODOBOWEGO POBYTU „PO 
NOWEMU”, 20.07. – Dyskusyjny Klub Filmowy: „Złodziejka książek”, 30.07.- udział Dyrektorki w 
spotkaniu dot. Środków kwalifikowanych w nowej perspektywie finansowej UE organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski, 11.08 – udział dyrektorki w spotkaniu Zespołu ds. modelu integracji imigrantów 
zorganizowanym przez UMG; 22.09 – udział dyrektorki w spotkaniu Rady Programowej Konwentu 
CIS/KIS w MpiPS w Warszawie, w m-cu wrześniu odbyły się też całodzienne warsztaty kulinarne; 1-2.10 
– udział dyrektorki  w szkoleniu „Jak pomagać osobom zadłużonym?” organizowanym przez PFWB;  
23.10 – udział  dyrektorki  w spotkaniu Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 3.11 – 
udział  dyrektorki  w pracach Zespołu ds. Integracji Imigrantów; 4.11 – udział  dyrektorki  w spotkaniu 
Gdańskiego Forum ds. Profilaktyki Uzależnień; 5-6. 11.- V Zjazd Konwentu CIS/KIS w Gdańsku; 16 – 
18.11 – udział  dyrektorki  w XI Konferencji programów redukcji szkód w Warszawie; 17.11. – MOPR 
Gdańsk zorganizował spotkanie w CIS Gdańsk nt. mieszkalnictwa; 18.11 – udział  dyrektorki  na 
konferencji Śląskiego Kongresu CIS i KIS w Katowicach; 20.11 – udział  dyrektorki  w spotkaniu 
Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 23.11 – udział  dyrektorki  w konferencji pt. 
”Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim” organizowanej przez 
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Pomorski Urząd Marszałkowski; 01.12. – pracę rozpoczęli nowi pracownicy – doradca zawodowy i 3 
job coachy/asystentów; 2-3.12 – udział  dyrektorki  w pracach zespołu ekspertów przy Modelu 
wsparcia osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu przebywających w placówkach całodobowego 
pobytu – „PO NOWEMU”; 07.12. – rozpoczęcie nowej grupy 14 uczestników; 08.12 – udział  dyrektorki  
w pracach Zespołu ds. Integracji Imigrantów; 09.12 – udział  dyrektorki  w konferencji organizowanej 
przez Pracodawców Pomorza pt. „Kodeks dobrych praktyk dla przedsiębiorców chcących zatrudnić 
cudzoziemców”; 11.12. – wyjście integracyjne do Muzeum Narodowego i na wystawę ASP w 
Zbrojowni; 15.12 -  udział  dyrektorki w Pomorskim Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej organizowanej przez ROPS woj. Pomorskiego i WUP; 16.12. – wyjście integracyjne do kina 
na film „Na morzu” w 3D  oraz spotkanie Wigilijne dla pracowników TPBA k/gdańskie w CIS Sopot; 17-
18.12 – udział  dyrektorki  w konferencji Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji w 
Warszawie organizowanej przez IOM; 21.12 – udział  dyrektorki  w spotkaniu Wigilijnym Pracodawców 
Pomorza; 22.12. – wyjście integracyjne do ECS; 23.12. – uroczyste spotkanie wigilijne z uczestnikami 
CIS Gdańsk w Hotelu „Amber”; 29.12 – polsko – syryjski dzień w CIS Gdańsk.  

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 2015 wydano 5237 posiłków 

- zwrot kosztów przejazdu, w roku 2015 wydano 3496 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. 

 

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. 

Finansowanie ze środków POKL EFS do 30.06.2015, a od 1.07.2015 z dotacji Gminy Miasta Sopotu. 
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Zrealizowano 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 

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/j. niemiecki 

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 15-17 oraz w środę w godzinach 9-11. 

Wydaje się odzież, sprzęt AGD. 

W ciągu roku z punktu skorzystało –1158 osób.  
 
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. 



24 
 

W ciągu roku z punktu skorzystało 1000 osób.  
Wydano 29 317 kg żywności. 
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. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku,  
Długi Targ 39/40, Gdańsk, piętro nr 5, pokój 509. 

Od listopada 2015 roku Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta jest 
jednym z partnerów tworzących Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
„Dobra Robota” w Gdańsku.  OWES jest instytucją wspierającą 

przedsiębiorstwa społeczne w części województwa pomorskiego.  Ośrodek 
świadczy usługi dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, grup 

inicjatywnych, organizacji pozarządowych. Wspiera również osoby zainteresowane ekonomizacją 
swego NGO.  

OWES gdański funkcjonuje od roku 2013. Od tego czasu objął swym wsparciem ponad tysiąc 
Beneficjentów oraz kilkadziesiąt podmiotów ekonomii społecznej. Prócz bogatej oferty szkoleń 
(dotychczas przeprowadzono ich 170) dotyczących zagadnień związanych z ekonomią społeczną,    
podmioty mają również możliwość skorzystania z takich usług jak: księgowa, marketingowa, formalno 
prawna. Ponadto oferta zawiera również szkolenia integracyjne wyjazdowe, doradztwo specjalistyczne 
oraz biznesowe i wizyty studyjne.  

W trakcie funkcjonowania OWES powstała grupa zadaniowa dotycząca wsparcia i rozwoju 
spółdzielczości uczniowskiej pracująca nad programem współpracy OWES ze szkołami w powiatach 
objętych działaniami Ośrodka. Struktura grupy pozwala na wymianę i sieciowanie zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych Ośrodka do podejmowania strategicznych zagadnień ukierunkowanych 
na wzmocnienie oddolnych inicjatyw w powiatach i usamodzielnieniu podmiotów do rozwoju 
ekonomii społecznej. 

 

Wykaz projektów realizowanych przez TPBA W 2015 na podstawie 
zawartych umów 
 

Lp Tytuł projektu Podmiot zlecający Okres realizacji 

1 Centrum Treningu Umiejętności Społecznych  MOPR Gdańsk 01.01.2014 -  

31.12.2016 

2 Skutecznie do celu.  Kompleksowe wsparcie 

samotnych osób bezdomnych w procesie 

wychodzenia z bezdomności. 

MOPR Gdańsk 01.01.2015 - 

31.12.2017 

3 Dom Brata Alberta  MOPR Gdańsk 
01.01.2015 - 
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31.12.2017 

4 Wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku Gmina Miasta 

Gdańska 

08.01.2015 - 

31.12.2015    

5 Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom 

potrzebującym z terenu Sopotu 

Gmina Miasta 

Sopotu 

15.01.2015 - 

31.12.2015 

6 Prowadzenie mieszkania chronionego  Gmina Miasta 

Sopotu 

01.07.2015 - 

31.03.2016 

7 Model wsparcia osób bezdomnych uzależnionych od 

alkoholu przebywających w placówkach 

całodobowego pobytu – „Po nowemu”  

Gmina Miasta 

Gdańska 
11.05.2015 - 

31.12.2015    

8 PRACA SOCJALLNA I ASYSTOWANIE – element 

kompleksowego wsparcia os. bezdomnych do 

usamodzielnienia 

Wojewoda 

Pomorski 
15.06.2015 - 

31.12.2015 

9 Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla os. 

bezdomnych w Schronisku św. Brata Alberta w 

Gdańsku , ul. Starowiślnej 3. 

Wojewoda 

Pomorski 
15.06.2015 - 

31.12.2015 

10 Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – Klub 

mieszkańca Cafe Albert”  

Gmina Miasta 

Gdańska 

01-07-2015 - 

31-12-2015 

11 Organizacja i prowadzenie działań w zakresie 

integracji i reintegracji społecznej osób 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społ. zamieszkujących gminę Sopot uczestniczących 

w PAI 2015 - Sopot PUP Gdynia    

Gmina Miasta 

Gdyni 01-08-2015 - 

30-11-2015 

12 Działalność Centrum Integracji Społecznej w Sopocie  Gmina Miasta 

Sopotu 

01-07-2015 

10-11-2015; 01-

10-2015 

31-12-2015 

13 Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – 

edycja 2015 

MP i PS 01-10-2015 - 

31-12-2015 
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14 „Wdrożenie Mapy Miejsc Niemieszkalnych, jako 

innowacyjnego narzędzie komputerowego , 

wspierającego pomoc bezdomnym w Gdańsku” 

Gmina Miasta 

Gdańska 
19-11-2015  - 

31-12-2015 

15 Wzmocnienie głosu osób bezdomnych  Fundacja im. 

Stefana Batorego 

01.09.2014 - 

31.08.2015 

16 Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku - 

Kontynuacja  

Urząd 

Marszałkowski 

01.07.2014  - 

30.06.2015 

17 Utworzenie i działalność CIS w Sopocie jako 

elementu Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Społecznej 

Urząd 

Marszałkowski 
01.07.2014  - 

30.06.2015 

18 Kierunek praca- aktywizacja społeczno – zawodowa 

osób bezdomnych  

Urząd 

Marszałkowski 

01.07.2014  - 

30.06.2015 

19 Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku Gmina Miasta 

Gdańska 
-30.06.2015 

20 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku  Gmina Miasta 

Gdańska 
-30.06.2015 

21 Zapewnienie schronienia i wyżywienia 10 m. os 

bezdomnym  

MOPS Sopot 01.10.2014 - 

30.09.2016 

22 Zapewnienie schronienia i wyżywienia 7 

niepełnosprawnym  m. os bezdomnym  

MOPS Sopot 01.10.2014 - 

30.09.2016 

23 Zapewnienie schronienia i wyżywienia 5 

mężczyznom długotrwale chorym,  os bezdomnym  

MOPS Sopot 01.10.2014 -  

30.09.2016 

24 MOPS Gdynia-Dom Równa i Starowiślna MOPS Gdynia 01-10-2015 - 30-

09-2017  
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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  

- fotografii  

- wizażu  

- fitness  

- artystyczne  

W ramach warsztatów artystycznych odbyły się m.in.: 

 Warsztaty decoupage 

 Warsztaty szycia maskotek 

 Warsztaty biżuteryjne 

 Warsztaty wykonywania ozdób Wielkanocnych 

Każdego dnia 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. 

 

 

Od ulicy do EURO 2012! – Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku 

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

Zajęcia sportowo – taneczne 

Profesjonalne treningi piłki nożnej dla chłopców (i nie tylko). 
Treningi były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę 
trenerską.  

Nauka Tańca Towarzyskiego. Zajęcia odbywały się pod okiem profesjonalnej instruktorki. Zajęcia 
adresowane były do wszystkich, bez względu na wiek i płeć.  

Zajęcia taneczne Hip-Hop, prowadzone przez renomowane studio tańca.  

Specjalistyczne wsparcie mieszkańców w Punkcie Konsultacji Obywatelskich (PKO) 
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Punkt Konsultacji Obywatelskich funkcjonował na pierwszym piętrze dawnej Szkoły Podstawowej 
przy ulicy Suchej 22 (w salach 115 i 117). W punkcie prowadzone były stałe dyżury specjalistów: 
psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz doradcy finansowego.  

Asystowanie rodzinom 

Na terenie dzielnicy działało dwoje Asystentów Rodziny, którzy obejmowali indywidualnym 
wsparciem i pomocą tych mieszkańców, którzy borykali się z trudnymi sytuacjami życiowymi 
(socjalnymi, finansowymi, mieszkalnymi, rodzinnymi, zdrowotnymi itp.).  

 Animacja społeczna dzielnicy 

Animator Społeczny organizował 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.   

     

 Wzmocnienie głosu osób bezdomnych 

 
 
 

Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji, 
realizowany w okresie od 01 września 2014 do 30 czerwca 2015 roku. 

Celem projektu było wzmocnienie mechanizmów poradnictwa i rzecznictwa na rzecz osób 
bezdomnych. Inicjatywa uzyskała akceptację RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. 

Zadanie było realizowane poprzez spotkania konsultacyjne oraz występowanie w imieniu osób 
bezdomnych przez profesjonalnie przygotowanego RZECZNIKA OSOBY BEZDOMNEJ, do którego 
mogły zgłaszać się osoby bezdomne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukiwały 
rozwiązania problemu. Projekt zakładał również podniesienie kwalifikacji rzeczników, przygotowanie 
punktów konsultacyjnych i zapewnienie dostępu do informacji. Nad jakością pracy rzeczników czuwał 
osobisty trener specjalista w pracy społecznej z os. bezdomnymi tzw. COACH. Projekt dotyczył także 
wymiany innowacyjnych pomysłów i doświadczeń między partnerami. 

Projekt przyczynił się do integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością. Osoby bezdomne cechuje bierność, wyuczona bezradność, niski stopień 
wykształcenia, niechęć do wszelkich instytucji i życie dniem dzisiejszym. Dzięki możliwości 
skorzystania z oferty rzecznictwa blisko miejsca przebywania osób bezdomnych, czyli w placówkach 
czy miejscach wsparcia, zwiększyła się skuteczność dotarcia do klienta z poradą psychologiczną, 
psychospołeczną i zawodową. 

Projekt otrzymał nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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Zadania Rzeczników: 

1. Udzielanie bezpośredniego wsparcia osobom z kręgu bezdomności potrzebującym pomocy. 

2. Udzielanie informacji i doradztwa osobom z kręgu bezdomności potrzebującym pomocy w ramach 
prowadzonych  konsultacji.  

3. Podejmowanie działań reprezentowania interesów, wypowiadania się w imieniu, bronienia praw 
indywidualnych osób z kręgu bezdomności potrzebujących tego typu pomocy. 

4. Wsparcie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lokalnego z zakresu problematyki 
osób z kręgu bezdomności. 

5. Zachęcanie do podejmowania debat publicznych, animowanie oraz wspieranie procesu budowania 
partnerstw, koalicji, wpływanie na poprawę zasad współdziałania podmiotów polityki społecznej 
działających w obszarze bezdomności. 

6. Podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami pomocy społecznej oraz innymi 
podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. 

7. Podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki bezdomności i roli 
rzeczników w systemie wsparcia na rzecz osób z kręgu bezdomności. 

Działalność Rzecznika obejmowała następujące Koła TPBA – Częstochowskie, Dębickie, Dębnowskie, 
Gdańskie, Katowickie, Kaliskie, Mieleckie, Puławskie, Przemyskie, Wrocławskie.  

 
 
 
Kierunek praca - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych 
 
Celem projektu było 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. 
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Projekt „Klub mieszkańca Cafe Albert” 

Projekt był realizowany w ramach 
zadania publicznego Rewitalizacja 
społeczna Dolnego Wrzeszcza ze 
środków Gminy Miasta Gdańsk. 

Celem projektu była rewitalizacja 
społeczna dzielnicy Dolny Wrzeszcz 
poprzez utworzenie miejsca na 
terenie dzielnicy przy ulicy 
Waryńskiego 21 dla aktywności i 
integracji społeczności lokalnej.  

Projekt trwał 6 miesięcy od 01 lipca 
2015 do 31 grudnia 2015 toku. 

W ramach zadania powstał Klub mieszkańca w dzielnicy Dolny Wrzeszcz - miejsce spotkań 
mieszkańców, w którym mogli oni realizować swoje zainteresowania i aktywnie uczestniczyć w 
wydarzeniach swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewniona została możliwość naturalnego 
integrowania się osób wykluczonych ze społeczeństwem. Oferta klubu obejmowała różnorodne 
aktywności w zakresie edukacji, sztuki, rekreacji prowadzone w ramach salonu edukacyjnego, 
kulturalnego, dyskusji. Dodatkowo mieszkańcy mogli spędzić wolny czas korzystając z kącika 
prasowego, czytelnika czy internetowego.  

W ramach Klubu Mieszkańca zorganizowano stałe zajęcia językowe oraz ruchowe dla 
zainteresowanych oraz przeprowadzono szereg imprez takich jak np. spotkania literackie, wystawy, 
pokazy artystyczne, zajęcia manualne. Z oferty Klubu mieszkańców w okresie realizacji projektu czyli 6 
miesięcy skorzystało ponad 150 osób, w tym znaczna liczba osób starszych. Nawiązaliśmy stałą 
współpracę z klubem seniorów Entliczek Pentliczek, którego członkinie organizowały dodatkowo 
spotkania rękodzielnicze oraz stałą współpracę z prawnikami, którzy udzielali konsultacji prawniczych. 
W ramach działań promocyjnych zorganizowane zostały m.in. Gra Miejska we współpracy z Radą 
Dzielnicy, Zaduszki, Wigilia Klubowa, Wietrzenie szaf, Wystawa Rękodzieła, Wykład pisarza 
wrzeszczańskiego Andrzeja Faca. Rozpoczęliśmy współpracę z działającymi na terenie dzielnicy 
fundacjami. Z fundacją „Generacja” zaplanowaliśmy wspólne działania, od kwietnia chcemy ruszyć z 
zajęciami z jogi twarzy oraz zajęciami muzyczno- tanecznymi. Współpracujemy również z Fundacją RC, 
z którą planujemy rozpocząć zajęcia fotograficzne. Z  Fundacją RC zrealizowaliśmy projekt, udało nam 
się stworzyć wspólnie kalendarz na rok 2016 pt. „Aktywni Seniorzy Dolnego Wrzeszcza”, w kalendarzu 
znaleźć będzie można seniorów z Klubu Mieszkańca Cafe Albert m. in.: Panią Felicję, Panią Lucynę, 
Panią Alicję, Pana Wojciecha i Pana Roberta. Na koniec stycznia przewidziana jest premiera kalendarza. 
Wydrukowanych zostanie ok. 500 egzemplarzy. 
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Streetworking 

Zadanie finansowane do 
czerwca 2015 roku ze 
środków projektu 
„Kierunek praca”, a w 
kolejnych miesiącach ze 
środków projektu 
„Skutecznie do celu”. 

Streetworking – w 
dosłownym tłumaczeniu 
jest to praca na ulicy, praca 
uliczna. Praca 
streetworkerów polega na 
docieraniu do miejsc, gdzie 
przebywają osoby 
bezdomne, nawiązywanie 

z nimi kontaktu w ich środowisku, np. w altanach śmietnikowych, pustostanach, w ogródkach 
działkowych, klatkach schodowych, etc.  

Celem pracy jest przekazywanie informacji osobom bezdomnym w bezdomności ulicznej na temat 
ofert pomocy w Gdańsku – na temat schronisk, noclegowni, jadłodajni, łaźni, pracowników socjalnych 
oraz nakłanianie do skorzystania z owej pomocy. Streetworkerzy starają się przekonać osoby 
bezdomne do zmiany ich sposobu życia, motywują oraz oferują wsparcie. 

Cele streetworkingu: 

 zmniejszenie ryzyka śmierci osób bezdomnych oraz pod wpływem alkoholu w miejscach 
niemieszkalnych,  interwencyjna pomoc, ratownictwo, 

 zwiększenie wśród osób bezdomnych wiedzy w zakresie ofert pomocy oraz przysługujących 
praw i możliwości korzystania z nich, 

 wzbudzenie zaufania i motywacji do korzystania z pomocy, 

 włączenie osób nieobjętych dotąd działaniami pomocy społecznej do systemu pomocy 
instytucjonalnej, 

 zwiększenie możliwości monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w 
środowisku osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,  

 poszerzenie wiedzy na temat miejsc przebywania osób bezdomnych, 

 dotarcie do osób, które dotychczas nie korzystały z systemu wsparcia, 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i edukacja społeczna, 

 zmiana postaw społecznych oraz przełamanie negatywnego stereotypu osoby bezdomnej.  

Na terenie Gdańska w roku 2015 pracował jeden zespół streetworkerów złożony z 2 pracowniczek 
terenowych. Streetworkerki pracowały 5 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb 
adresatów działań. Współpracowały nie tylko z pracownikami socjalnymi, ale także ze Strażą Miejską, 
Policją, Pogotowiem oraz Strażą Graniczną.  

W 2015 roku odbyły łącznie 17 patroli interwencyjnych ze Służbami. Podczas takich patroli starały się 
dotrzeć do miejsc przebywania osób bezdomnych, w godzinach wieczornych albo miejscach 
niebezpiecznych. 

W 2015 roku streetworkerki nawiązały współpracę ze Szkołami Podstawowymi oraz Gimnazjalnymi na 
terenie Trójmiasta (5 szkół). W szkołach prowadzone były lekcje na temat idei streetworkingu, pomocy 
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społecznej, pracy w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta oraz przełamywany był stereotyp 
bezdomności.  

 

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 – Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki, lokalna telewizja 
6. Nominacja w plebiscycie Gazety Wyborczej i Urzędu Marszałkowskiego - Pomorskie 

Sztormy, jako jeden z najlepszych projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, kategoria: Lider Funduszy Europejskich. 

 

 

Pomoc w liczbach 
 

CIS Gdańsk 

Ilość zgłoszeń (na podstawie skierowania z MOPR w Gdańsku) – 124 – wszystkie osoby skierowane 
przez MOPR w Gdańsku 

Liczba uczestników zajęć w roku 2015 – 84  

Ilość podpisanych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego – 36 

Ilość przerwanych IPZS – 15 

Ilość zrealizowanych IPZS –50, z czego 14 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
bezpośrednio po ukończeniu zajęć w CIS (28%) 

IPZS w trakcie realizacji (kontynuują w 2016 roku) – 19 

CIS Sopot 

Ilość zgłoszeń – 137 

Ilość podpisanych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego – 55 

Ilość przerwanych IPZS – 12 

Ilość zrealizowanych IPZS – 24 

IPZS w trakcie realizacji (kontynuują w 2016 roku) – 22 

 

 

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 roku 2015 roku w CTUS przebywało 78 osób, w tym sześcioro dzieci. 

Kobiet było 24, mężczyzn 48, a dzieci do 18 r.ż. sześcioro. 

Osób z niepełnosprawnością w ośrodku przebywało 15, z czego z lekkim 3 umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 9, a ze znacznym stopniem niepełnosprawności 3 osoby. Pracowało i nadal 
utrzymuje zatrudnienie 26, podjęło zaś zatrudnienie 13 . 40 osób podjęło działania związane z poprawą 
swojego stanu zdrowia, a 7 osób podjęło działania związane z uzależnieniem od alkoholu. 5 osób  bierze 
udział w różnego rodzaju formach dokształcania. 

W roku 2015 przyznano 11 mieszkań ( dotyczyło to 14 osób), przedłużono pobyt 13 osobom,  7 osób 
zakończyło pobyt w CTUS, a 5 osób z powodu uporczywego łamania regulaminu rekomendowano do 
wcześniejszego zakończenia pobytu. 

 

Placówka Noclegow
nia ul. 
Żaglowa 
 

Schronisko 
ul. 
Starowiślna 
 

Schronis
ko ul. 
Równa 
 

Dom 
Wspólnotowy 
-Przegalina 

Dom 
Wspólnotow
y - Gdynia 

Dom Brata 
Alberta 

Ogółem 
ilość 
osobodni 

25380 26766 24479    

Ilość 
przyjętych 
osób 

70/dzień 176 Średnio 
81 

15 10 119 (13 
kobiet) 

 

Streetworking 

Liczba spotkanych osób – 163 osoby (149 M i 14 K) 

Ostatni meldunek: 

a. Gdańsk – 105 osób,  

b. Spoza Gdańska – 52 osoby,  

c. Nie podają – 8 osób,  

Łączna ilość kontaktów z tymi osobami – 444 kontakty. 

 

Zatrudnienie 
 

1. Umowy o pracę  - 84  

2. Umowy zlecenia - 42 

 

 


