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Działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

 w 2016  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 

streetworking, zatrudnienie socjalne, działania z zakresu profilaktyki bezdomności w ramach Centrum 

Treningu Umiejętności Społecznych. Dba o równomierny rozwój społeczności lokalnych, np. prowadząc 

Cafe Albert w dzielnicach rewitalizowanych. Zwraca się w stronę uchodźców i imigrantów próbując 

rozpoznać ich potrzeby i w odpowiedni sposób na nie odpowiedzieć. 

Stowarzyszenie prowadzi placówki nie tylko zapewniające schronienie osobom bezdomnym 

(noclegownie i schroniska), ale również punkt charytatywny, gdzie potrzebujący mogą zaopatrzyć się 

w 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), mieszkania chronione czy 

treningowe. 
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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 2016 
  

1. Obchody 35-lecia ogólnopolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, w których 

koło gdańskie miało swój aktywny udział w postaci następujących wydarzeń:  

 Biennale Bliźniemu Swemu otwierające rok obchodów 35-lecia działalności Towarzystwa 

Pomocy im. św. Brata Alberta 
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 Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II 

 
 Konferencja „Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy” zorganizowana  22 

czerwca 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności wraz z ogólnopolskim szkoleniem 

kierowników placówek TPBA 
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 Gotowanie ze smakiem - w Gdańsku z Ewą Wachowicz 

 
 Poprawka Gotowania ze smakiem w Dniu Wolontariusza 
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 Pielgrzymka do Rzymu, Audiencja Generalna u papieża Franciszka 

 
2. Ustanowienie i przyznanie Nagrody imienia Romana Koturbasza p.t. “Pomagacz Roku”. 
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3. Powołanie nowych placówek – Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, mieszkanie 

treningowe na ul. Świrskiego. 

4. Powstanie Rady Zatrudnienia Socjalnego przy MRPiPS i powołanie pracowniczki TPBA 

koło gdańskie na jej członkinię. 

 

 

Zebrania  członków TPBA Koła Gdańskiego 
 

Data Spotkania Temat Miejsce 

23/03/2016   

 

Zebranie Walne  - Przyjęcie Bilansu za 

2015 r.   

Sopot 

17/06/2016  Spotkanie/Zebranie Koła Gdańskiego Gdańsk - Przegalina 

19/12/2016 Zebranie Walne  - Podsumowujące rok 

2016 + spotkanie opłatkowe   

Sopot 
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Finansowanie 
 

Finansowanie podejmowanych działań odbywa się przy pomocy środków publicznych, odpisów 

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

odpłatnej. 

W 2016 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, 
Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, środki 
Fundacji im. Stefana Batorego, Fundusze EOG. 

 

Działalność szkoleniowa 
 

1. Szkolenia w jakich brali udział pracownicy TPBA  dotyczyły – 

- Współczesne wyzwania – zaburzenia i uzależnienia - organizator Pomorskie Forum na Rzecz 

Wychodzenia z Bezdomności 

- Recepta na skuteczną pracę z osobami wykluczonymi społecznie – organizator Pomorskie Forum na 

Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 

- Jak ugasić pożar, czyli o pracy z klientem w kryzysie – organizator Pomorskie Forum na Rzecz 

Wychodzenia z Bezdomności 

- Praca z trudnym klientem 

- Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej 

- Trening samoobrony 

- Wykorzystanie w profilaktyce uzależnień metody Dialogu Motywującego – organizator Gdańskie 

Centrum Profilaktyki Uzależnień  

- Szkoła Animatorów Profilaktyki - organizator Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 

„MROWISKO” 

2. Szkolenia organizowane przez TPBA 

- szkolenia w ramach projektu „Poznać i zrozumieć” 

2. Konferencje w jakich pracownicy brali udział to-  

- Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego 
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- Masz moc 

- Profilaktyka zadłużenia czynszowego – dobre praktyki samorządów 

- Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy 

3. Spotkanie integracyjne w Łapinie dla wszystkich pracowników koła gdańskiego i „Przystani”. 

 

 

 

Współpraca międzynarodowa 
 

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

Employment Working Group). Ostatnie spotkanie grupy roboczej FEANTSA miało miejsce w 

Barcelonie. Grupę w kwietniu rozwiązano. 

2. W marcu gościliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Hiszpanii i Jordanii w ramach 

projektu “Poznać i Zrozumieć”. W ramach tego samego projektu przedstawiciele TPBA w lutym 

byli na wizycie studyjnej w Barcelonie, a w marcu na wizycie studyjnej w Jordanii.  

3. Przedstawiciel TPBA brał udział w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania funduszy z programu 

Erasmus. Szkolenie było w czerwcu i odbyło się w Szkocji (okolice Glasgow). 

4. Rozpoczęto  przygotowania do wspólnej konferencji z FEANTSA, którą TPBA będzie organizować 

w roku 2017 we współpracy z Miastem Gdańsk. 

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, Administracja Dworca PKP w 
Gdańsku, Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Gdańskie Centrum Profilaktyki 
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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, Fundacja Społecznie Bezpieczni, BOM nr 9, parafia w 
Nowym Porcie i Letnicy, Rada Osiedla Nowy Port, IV LO w Gdańsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy 
Sobieszewskiej, CSW Łaźnia, Pomorska Izba Radców Prawnych, Ognisko Wychowawcze, Szkoła Morska, 
Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 55, Fundacja Nasza Przestrzeń, Związek Stowarzyszeń 
Pomorski Bank Żywności, Fundacja Mundus Cantat z Sopotu. 

Członkostwo TPBA Koło Gdańskie w: 

 Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 

 Związek Stowarzyszeń  Bank Żywności w Trójmieście 

 Stowarzyszeniu Pracodawcy Pomorza  

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

 Pomorski Konwent CIS/KIS – 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”. 

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. Tworzenia i Wdrażania Modelu Integracji Imigrantów UMG 

 Forum Profilaktyki Uzależnień GCPU 

 Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej UM 

 Pomorski Konwent CIS/KIS 

 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  

 Koordynacja zimowa 

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 Zespół  Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

 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 

 Zespół ds. opracowania procedur obowiązujących w sytuacjach związanych z koniecznością 
izolacji osób nietrzeźwych przez służby miejskie i porządkowe 

 Rada Zatrudnienia Socjalnego 
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Wolontariat  
 

Okres realizacji Projekt/ placówka 

04.01.2016 – 

31.12.2016 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

04.01.2016 - 

31.12.2016 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

04.01.2016 – 

31.12.2016 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

04.01.2016 – 

30.12.2016 r. 

Punkt Charytatywny w Sopocie 

01-12-2015 - 29-02-

2016 

Przeprowadzenie badań os. bezdomnych, sporządzenie 

raportów z badań, współpraca z biurem w obszarze 

badania 

10-02-2016 – bez 

terminowo 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie  

 02-05-2016 - 31-05-

2016 

Dom Brata Alberta w Gdańsku  

02-05-2016 - 31-12-

2016 

Dom Brata Alberta w Gdańsku  

02-05-2016 - 31-05-

2016 

Dom Brata Alberta w Gdańsku 

01-02-2016 - 31-12-

2016 

Dom Brata Alberta w Gdańsku 

01-04-2016 - 30-09-

2016 

Klub Mieszkańca „Cafe Albert” Gdańsk Wrzeszcz 

13-14-04-2016 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie imigracji  

14-06-2016 

15-07-2016 

Nauka obsługi komputera  

16-07-2016 

30-09-2016 

Nauka obsługi komputera osoby bezdomnej w Schronisku 

Brata Alberta Równa 14  
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01-10-2016 

31-12-2016 

Nauka obsługi komputera osoby bezdomnej w Schronisku 

Brata Alberta Równa 14  

19-10-2016 

31-12-2016 

Prowadzenie zajęć, praca indywidualna z mieszkańcami 

Schroniska/Domu Brata Alberta Równa 14 

07-14.10.2016 Tłumaczenie dokumentów z j. polskiego na j. angielski 

 Usługi mobilnego fryzjera – placówki na Równej i 

Żaglowej 

 

 

 

Staże i Praktyki 
 

Lp. Ilość 
praktykantów 

Instytucja kierująca Miejsce odbywania praktyki 

1 1 Uniwersytet Gdański 
Wydział Pedagogiki 

CIS Sopot 

 

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  93 

Schronisko – Gdańsk ul. Starowiślna 3   Bezdomni mężczyźni 83 

Noclegownia – Gdańsk ul. Żaglowa 1   Bezdomni mężczyźni 77 

Punkt charytatywny – Sopot ul. Królowej Jadwigi 
6  

Wszyscy zgłaszający się z ulicy skorzystało   
os. 1170 

Schronisko Dom św. Brata Alberta, Gdańsk ul. 
Równa 

Kobiety i mężczyźni 130 
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Dom Wspólnotowy w Gdyni  Mężczyźni   9 

Dom Wspólnotowy w Gdańsku - Przegalinie Mężczyźni 20 

Mieszkanie chronione – Sopot, Młyńska 11 Mężczyźni 8 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku  Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

100 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

65 

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

Przygotow
anych 
miejsc 30 
w edycji 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznej  Osoby zagrożone eksmisją z 
zasobów mieszkaniowych 

78 

 

Asystowanie 

Program asystowania w Towarzystwie Pomocy im. Św. 
Brata Alberta jest realizowany w Kole Gdańskim 
nieprzerwanie od 2014 roku. Wcześniej doświadczenie 
na tym polu zdobywaliśmy przy realizacji projektów 
finansowanych z funduszy UE, a początki w realizacji 
tego typu działań to lata 2004 – 2008. Trzon programu 
w roku 2016 to 4 asystentów osoby bezdomnej 
zatrudnionych na pełnych etatach w kole gdańskim 
TPBA. Każdy z asystentów współpracuje z określoną 
grupą osób w procesie wychodzenia z bezdomności. 

Zakładamy, że liczba osób we współpracy przypadająca na jednego asystenta nie może przekraczać 15 
osób, tak aby jakość tej wspólpracy była jak najwyższa. Do współpracy z asystentem może przystąpić 
każda osoba bezdomna zainteresowana zmianą swojej sytuacji. Proces pomagania jest realizowany na 
zasadach i w tempie określonym przez klienta. W programie zakładamy możliwość pomocy finansowej 
w wynajęciu pokoju na wolnym rynku. Ponieważ rok 2016 jest kontynuacją programu asystenci 
wspierają zarówno osoby już zamieszkujące poza placówkami, jak i mieszkańców placówek 
przygotowujących się do życia na własny rachunek. Liczba osób objętych wsparciem asystenta z 
różnym poziomem natężenia wynosi około 70 osób. Staramy się aby osoby biorące udział w programie 
miały przygotowane i podpisane Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności. Programy te 
opracowywane są przy znaczącym udziale klienta. Nowością w roku 2016 było uruchomienie 
mieszkania wspomaganego będącego w dyspozycji TPBA na mocy umowy użyczenia z miastem Gdańsk. 
Mieszkanie to jest samodzielnym lokalem funkcjonującym na nowowybudowanym przez dewelopera 
osiedlu. W mieszkaniu swoją drogę do samodzielności prowadzi 3 panów. Ich sytuacja nie pozwala 
jeszcze na całkowicie samodzielne funkcjonowanie, ale rokuje pozytywnie na najbliższe lata. 
Maksymalny okres pobytu w mieszkaniu wynosi 2 lata. Uczestnicy mieszkania wspomaganego w 
całości pokrywają koszty pobytu. W procesie usamodzielnienia duży nacisk kładziemy na aktywizację 
społeczną. W jej ramach uczestnicy biorą udział w różego rodzaju wydarzeniach od spektakli 
teatralnych i kinowych poprzez imprezy sportowe aż do warsztatów nabywania umiejętności 
potrzebnych w codziennym życiu. Działania te realizowane są w ramach kompleksowego wsparcia 
samotnych osób bezdomnych finansowanego przez gminę Gdańsk, ale także środków Wojewody 
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Pomorskiego czy też akcji 1%. Dokładamy wszelkich starań aby nasze działania były jak najbardziej 
skuteczne I dotyczyły jak największej liczby osób. Jednocześnie zakładamy ich stałe funkcjonowanie w 
kolejnych latach. 

 

Noclegownia Św. Brata Alberta, ul. Żaglowa 1 80-560 Gdańsk tel/fax 58 342 13 14 zaglowa@ab.org.pl  

Rok 2016 w życiu 
Noclegowni św. Brata 
Alberta to już 12 rok 
działalności pod szyldem 
Towarzystwa Pomocy. 
Podstawowym profilem 
działalności jest zapewnienie 
schronienia osobom 
bezdomnym w godzinach 
wieczorowo - nocnych. 
Noclegownia dysponuje 77 
miejscami stałymi oraz 4 
dodatkowymi miejscami. W 
okresie szczególnie 
niekorzystnych warunków 
uruchamiamy także 

dodatkowe miejsca na materacach. W całym roku udzieliliśmy pomocy w tej formie 288 osobom. 
Łącznie udzieliliśmy 26031 świadczeń do daje średnią na poziomie 71 osób każdego dnia. Wszystkie te 
osoby mogły w każdej chwili skorzystać z porad pracownika socjalnego zatrudnionego na miejscu oraz 
asystenta osoby bezdomnej, z którymi ściśle współpracujemy. Mieszkańcy noclegowni korzystają także 
z oferty Centrów Integracji Społecznej prowadzonych przez Towarzystwo. Od wielu lat nasza placówka 
jest swoistym centrum zarządzania problemem bezdomności na terenie Gdańska. To tutaj działa 
pracownik odpowiedzialny za skierowania do wszystkich placówek oraz punkt informacyjny o 
dostępnych formach pomocy. Również od wielu lat w noclegowni umożliwiamy kąpiel dla osób, które 
na co dzień nie korzystają z placówkowych form pomocy. Pod koniec roku przygotowaliśmy we 
współpracy z MOPR kompleksową ofertę wsparcia w tym zakresie rozszerzając godziny 
funkcjonowania łaźni oraz poszerzając profil jej działalności o pralnie oraz namiastkę dziennej świetlicy. 
Działania te rozpoczniemy z początkiem roku 2017. W noclegowni realizowaliśmy również projekt 
finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podnoszący standardy bytowe 
placówki. Wyremontowaliśmy 2 pomieszczenia prysznicowe oraz podłogi w częściach wspólnych. W 
codziennej działalności współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi. W okresie świątecznym 
uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły przygotowują wypieki cukiernicze wzbogacające obchody świąt na 
śniadaniu wielkanocnym i wieczerzy wigilijnej. W zamian nasi pracownicy prowadzą zajęcia w szkole 
ilustrujące problem bezdomności oraz przełamujące powszechnie panujące stereotypy w tym zakresie. 
Kilka razy w roku współpracujemy z różnymi instytucjami lub grupami ludzi dobrej woli, które 
organizują zbiórki na rzecz naszych mieszkańców. W noclegowni prowadzone są też wizyty studyjne 
oraz zajęcia dla studentów prezentujące profil naszej działalności oraz założenia systemu pomocy. 
Pracownicy naszej noclegowni uczestniczą także w wielu zespołach tematycznych działających w 
temacie bezdomności. We współpracy z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 
realizujemy też spotkania w Zakładzie Karnym w Gdańsku Przeróbce na temat dostępnych form 
pomocy dla osadzonych po opuszczeniu ZK. 

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 kilkunastuosobowa), 
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 1 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. 

Zapewniamy  całodobowy pobyt, 3 posiłki dziennie, odzież, komplet czystej pościeli oraz środki 
czystości. Podstawowym zadaniem placówki jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 
mieszkańców schroniska.  Pracownicy schroniska pomagają mieszkańcom w załatwieniu brakujących 
dokumentów, w wyborze lekarza podstawowej opieki medycznej, w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
jak i podjęciu terapii odwykowej. Także motywują i zachęcają podopiecznych placówki do podjęcia 
starań zmierzających do usamodzielnienia się. 

Każdy mieszkaniec naszej placówki jest zobowiązany do posiadania lekarza pierwszego kontaktu oraz 
dowodu osobistego. 

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 artkuły. 

mailto:starowislna@ab.org.pl
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W ubiegłym roku podjął z nami współpracę w charakterze wolontariusza były mieszkaniec naszego 
schroniska. Pomagał w porządkach i przygotowywaniu posiłków. 

W sezonie letnim zorganizowaliśmy dwie wycieczki rowerowe. Wzięli w niej udział chętni pracownicy 
schroniska, kierownik, jak i podopieczni schroniska. Tym samym zachęcaliśmy podopiecznych do 
aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

Wyremontowaliśmy łazienkę pracowników schroniska, część sal mieszkalnych oraz część kuchni. 
Reszta będzie remontowana w przyszłym roku. 

 

Schronisko im. Św. Brata Alberta, 80 - 067 Gdańsk, ul. Równa 14, tel. 519-839-125, e-mail 
schronisko.rowna@ab.org.pl 

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

 Opis budynku: 

1. parter: dyżurka, jadalnia, 
pomieszczenie na kuchnię (nie 
przystosowane do użytku), 
kaplica,     łazienka, 
pomieszczenie z prysznicami,  
izolatka 4 osobowa, 9 sal 4-
osobowych, pomieszczenie 
gospodarcze. 

2. I piętro:  biuro, 2 
pomieszczenia gospodarcze, 2 

łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe i  toalety, 13 sal 4-osobowych, 1 sala 1-osobowa oraz 
świetlica.   

 Do połowy lipca 2016 dysponowaliśmy 89 miejscami i 4 w izolatce (na potrzeby przyjęć 
interwencyjnych z koordynacji zimowej oraz dla osób przechodzących proces odwszawiania). 

Od  połowy lipca do początku grudnia 2016 parter budynku był wyłączony z użytku ze względu na 
zalanie spowodowane ulewnymi deszczami. W tym czasie liczba miejsc w placówce zmniejszyła się do 
53. 

W placówce co drugi tydzień odbywa się msza św. (z wyjątkiem okresu w którym parter budynku był 
wyłączony z użytku ze względu na zalanie). 

Około dwa razy w miesiącu przyjeżdża „mobilny fryzjer”. 

Od czerwca, raz w tygodniu odbywają się indywidualne zajęcia z obsługi komputera prowadzone przez 
wolontariuszkę. 

Dwukrotnie odbyły się spotkania z Maciejem Strzyżewskim z Kościoła Ulicznego, na których opowiadał 
o swoich podróżach po świecie. 



17 
 

Mieszkańcy brali udział w wyjściach do kina, na mecze piłki nożnej oraz basen organizowanych przez 
asystentki osoby bezdomnej. 

Otrzymaliśmy wiele darów w postaci ubrań, naczyń oraz sprzętów agd. 

Remonty: 

- świetlica i 2 sale 4-osobowe na piętrze (wyremontowane przez mieszkańców schroniska) 

- parter budynku (9 sal 4-osobowych, dyżurka opiekunów, kaplica, jadalnia, izolatka 4-osobowa, 
pomieszczenie z przeznaczeniem na kuchnię, pomieszczenie gospodarcze, korytarze) wyremontowany 
dzięki pomocy GZNK. 

 

 

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

W związku ze zmianami w Ustawie o Pomocy Społecznej dotyczącymi udzielania schronienia, placówka 
zmieniła nazwę – od września jesteśmy Schroniskiem Dom Brata Alberta. W placówce jest 130 miejsc, 
mamy również podpisaną umowę z placówką w Grudziądzu oraz ze Stowarzyszeniem Prometeusz w 
zakresie udzielania pomocy kobietom.  

W Domu zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych pracujących z klientem w zakresie pomocy 
w codziennych działaniach administracyjnych oraz wsparciu indywidualnym. Jeden z pracowników 
socjalnych zajmuje się współpracą z jednostkami służby zdrowia. Ponadto po zrealizowaniu w ubiegłym 
roku projektu dotyczącego pracy z osobami uzależnionymi przebywającymi w placówkach 
całodobowego pobytu, zatrudniono również motywatora, który prowadzi spotkania indywidualne z 
mieszkańcami.  

Prowadzona jest też intensywna praca animacyjna, zarówno w zakresie animacji społecznej, jak i 
kulturalnej. Co drugą środą odbywają się tzw. Aktywne środy. Ponadto prowadzone są zajęcia z zakresu 
edukacji zdrowotnej oraz zajęcia z zaproszonymi gośćmi:  

• Warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez uczestników szkoły Plejada – 3 razy, 
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• Spotkanie z osobami zamieszkującymi mieszkania chronione przeznaczone dla osób 
zaburzonych psychicznie, 

• Dominik Włoch – prelekcja dotycząca jego pielgrzymek. 

Ponadto od października jeden z mieszkańców wydaje gazetkę „Równi” – nowy numer co dwa 
tygodnie. Gazetka powstaje z inicjatywy mieszkańca oraz jest wykonywana przez niego. Pan zakupił 
również drukarkę, aby drukować ją w kolorze.  

Założony został 
również fanpage na 
Facebooku – Dom 
Brata Alberta TPBA. 

Ze szkołą Plejada 
nawiązano stałą 

współpracę. 
Zorganizowano 

Andrzejki, Święta 
Wielkanocne, Święta 
Bożego Narodzenia. 
Kolejny raz 
świętowaliśmy dzień 
bicia rekordów, 
mikołajki, rocznice 
ośrodka oraz 
uczciliśmy pamięć 
osób, które odeszły, 
a były mieszkańcami 

ośrodka. 

Zorganizowano również zbiórkę pieniędzy na wyjazd wakacyjny dla dzieci z Oruni – środki przekazano 
opiekunom z Domu Sąsiedzkiego. 

W ciągu roku z placówką współpracowało na stałe 3 wolontariuszy (dwie osoby w zakresie prac 
opiekuna i jedna – zajęcia z mieszkańcami) oraz 3 osoby, który podejmują współpracę „akcyjnie” (np. 
w Święta Bożego Narodzenia).  

Rozpoczęliśmy współpracę z Aresztem Śledczym – od grudnia pracuje u nas jedna osadzona oraz 
nawiązaliśmy współpracę z organizacją studencką AISEC. 

Regularnie otrzymujemy dary w postaci ubrań. Ponadto od Stena Line otrzymaliśmy 270 materacy, a 
od Domu Harcerza regularnie otrzymujemy pościel, wkłady do pościeli, materace. Otrzymaliśmy 
również bilety na koncert Avicii od jednego z gdańskich radnych. 

Pracownicy brali udział w Konferencjach. Ponadto kierownik placówki uczestniczy w grupie dotyczącej 
koordynacji zimowej, gdańskiego modelu pracy z osobami zaburzonymi psychicznie oraz w grupie 
tworzącej procedury przyjmowania klientów do placówek dla osób bezdomnych wypisanych ze 
szpitala.  

Ponadto współpracujemy ściśle z trzema szkołami podstawowymi oraz przedszkolem, w których 
regularnie robione są zbiórki na rzecz placówki, a dzieci przygotowują różnego rodzaju ozdoby oraz 
niespodzianki dla mieszkańców. 
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W placówce remonty prowadzone są REGULARNIE. W ubiegłym roku odświeżono „długi korytarz” oraz 
przemalowano korytarz „krótki”. Wyremontowano też gruntowanie 3 pokoje w „hostelu”.  

Do dyspozycji mieszkańców przekazano jedno z pomieszczeń, które służyć będzie jako sala do zajęć 
oraz drobny warsztat dla mieszkańców. Aktualnie jest w trakcie remontu, na ścianach powstają obrazy 
malowane przez Panów. 

Działania finansowane są ze środków miejskich.  

W 2016 roku zrealizowano około 45000 świadczeń, w ośrodku przebywało około 160 różnych osób. 

 

Obraz w Sali do zajęć stworzony przez mieszkańca. 

 

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 8 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. 
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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 20 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. 

 

W 2016 roku została wyremontowana  instalacja grzewcza, zamontowano piec z podajnikiem. 

Mieszkańcy w dalszym ciągu zajmują się pielęgnacją i rozwojem ogrodu. 

W czerwcu tradycyjnie odbył się Dzień św. Brata Alberta z mszą i przyjęciem ogrodowym. 

 

 

mailto:przegalina@ab.org.pl
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Dom Wspólnotowy Świętego Brata Alberta znajduje się w Gdyni przy ulicy Lotników 86, tel. 516 902 

242. 

Dom Wspólnotowy jest przeznaczony dla 9 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 

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. 

 

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

 

Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznych 
(CTUS) jest nie tylko miejscem 
przebywania osób po 
eksmisjach, ale przede 
wszystkim jest to model 
pomocy osobom 
eksmitowanym,  który powstał 
dzięki ścisłej współpracy kilku 
instytucji i obejmuje wiele 
obszarów. Działania 

partnerów skupiają się wokół zapewnienia osobom po eksmisji pomieszczeń tymczasowych na czas od 
6-12 miesięcy, gdzie po przejściu pozytywnie treningu umiejętności społecznych mają szansę na 
otrzymanie nowego lokalu socjalnego z zasobów Miasta Gdańska.  

mailto:ctus@ab.org.pl
mailto:ctus@ab.org.pl
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Centrum Treningu Umiejętności Społecznych jest 
przedsięwzięciem partnerskim. Partnerami są: 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku (WGK), Wydział Rozwoju Społecznego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku (WRS), Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR), 
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
Samorządowego Zakładu Budżetowego w 
Gdańsku(GZNK), Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 
(PUP). Przedstawiciele partnerów tworzą Zespół 
Zarządzający CTUS. 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych 
prowadzi swoje działania poprzez: 

- pracę z beneficjentem i jego aktywną integrację przy 
zastosowaniu takich narzędzi i metod, jak trening 
umiejętności społecznych i podnoszenie kompetencji 
społecznych, animacja społeczna oraz wsparcie; 

- pomoc asystenta, będącego doradcą osobistym 
beneficjenta, odpowiedzialnego m.in. za działania motywujące, wspierające i monitorujące 
beneficjenta w jego drodze do usamodzielnienia, stworzenie planu działania na czas pobytu wraz z 
klientem - Indywidualnej Strategii;  

-bezpłatna pomoc prawna na miejscu. 

W Centrum zatrudniamy - asystentów z wykształceniem wyższym pedagogicznym, psychologicznym, 
bądź innym z zakresu nauk społecznych, wypełniającego również zadania animacyjne, opiekunów z 
wykształceniem minimum średnim oraz wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, oraz z 
doświadczeniem w pracy z „trudnym klientem”, prawnika, superwizora, kierownika CTUS. 

Pracownicy CTUS brali udział w wielu miejskich przedsięwzięciach i zespołach min. bezpieczeństwa 
ekonomicznego, budowania miejskich strategii zespołu interdyscyplinarnego, mieszkalnictwa. 

Rezultaty miękkie: 

• Podniesienie kompetencji społecznych u osób eksmitowanych 

• Minimalizowanie ryzyka wykluczenia społecznego 

• Nabycie umiejętności autoprezentacji, poszukiwania pracy oraz przygotowywania CV 

• Nabycie umiejętności komunikacyjnych 

• Wyposażenie w umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 

• Aktywizacja w obszarach społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 

 

Rezultaty twarde: 

• Ponad 600 spotkań indywidualnych odbytych z klientami w 2016 roku 

• Około 40 wydarzeń związanych z animacją społeczną przeprowadzonych w 2016 roku 
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• 13 osób  trafiło do własnego mieszkania socjalnego 

• 92% mieszkańców CTUS ( dane po trzech kwartałach 2016 roku) reguluje opłaty wynikające z 
umów z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych 

Model Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przez swoją skuteczność, kompleksowość, jakość 
funkcjonowania w systemie pomocy, działania w koalicji z już istniejącymi instytucjami, został wpisany 
do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2030, co gwarantuje istnienie tego 
typu placówki w naszym mieście.   

 

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. 

W roku 2016 Centrum 
Integracji Społecznej w 
Gdańsku było 
współfinansowane przez 
Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
oraz środki Miasta 
Gdańsk. Realizowano też 
projekt w ramach 

programu Ministra Rodziny, 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 

mailto:cis@ab.org.pl
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• Caritas Archidiecezji Gdańskiej - pracownik biurowy, pomoc konserwatora, warsztat 
porządkowy 

• Bank Żywności - magazynier 

• Biuro TPBA koło gdańskie - pracownik biurowy 

• Salon kosmetyczny „Perła”- pracownik recepcji, kosmetyczka 

• IKEA Reatil - magazynier, montażysta mebli 

• SoStay Hotel - hotelarski (służba pięter) 

• Polstarter - pracownik produkcji  

• GZNK- remontowo-porządkowy; remontowy 

• DPS „Ostoja”- porządkowo-remontowy 

• PHU Florian - sprzedawca  

• Schronisko Starowiślna - pomoc kuchenna  

• Beetsma Agencja Pracy - pracownik biurowy  

• Restauracja Zacisze ( warsztat gastronomiczny) - pomoc kuchenna  

• Fundacja Społecznie Bezpieczni - warsztat krawiecki/sprzedawca  

• Kebab Jerusalem - warsztat gastronomiczny (pomoc kuchenna)  

• Hotel Amber - konserwator; warsztat hotelarski (obsługa pięter)  

• Zakład Utylizacyjny - warsztat ekologiczno-utylizacyjny  

• Bar mleczny „Perełka”- pomoc kuchenna  

• AJG Securita Ochrona – pracownik ochrony fizycznej  

• Biblioteka społeczna stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”- pracownik biblioteki 

• Gdańska Spółdzielnia Socjalna - opiekun środowiskowy 

• Dago-Arch Robert Borowicki (OSBO) - porządkowy 

• Dom Św. Brata Alberta - porządkowy 

 

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, 



25 
 

 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, 

 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, 
psychoterapeuta, 

2) warsztaty umiejętności społecznych, rozwoju osobistego, umiejętności racjonalnego 
gospodarowania budżetem domowym; ABC Zdrowia, pomoc przedmedyczna; spotkanie z dietetykiem: 
jak zdrowo i tanio zjeść, 

3) edukacja ogólna – język angielski, 

4) psychoterapia uzależnień, 

5) imprezy integracyjne i okolicznościowe obejmujące wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, 
teatru, muzeum, sport, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje. 

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 2016 wydano 5374 posiłków 

- zwrot kosztów przejazdu, w roku 2016 wydano 2668 biletów jednorazowych na przejazdy 
komunikacją miejską. 
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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. 

W pierwszej połowie roku 2016 Centrum w Sopocie było finansowane z dotacji Gminy Miasta Sopotu. 

W drugiej połowie ze środków RPO EFS. 

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 

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



27 
 

Centrum dodatkowo rozpoczęło lub wzięło udział w wielu ciekawych inicjatywach: Projekt 
Człowiek/Miasto/Roślina – założenie ogrodu społecznego przy budynku na ul. Młyńskiej 11 wraz z 
warsztatami ogrodniczymi; warsztat pielęgnacji terenów zielonych przyczynia się swoją codzienną 
pracą do utrzymania w porządku Parku Grodowego, uczestnicy warsztatu brali udział w zakładaniu 
ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie, w ramach warsztatu otworzono pracownię 
wikliniarską. Dzięki pracy warsztatu budynek został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Sopotu w 
konkursie na najładniejszą posesję. W dalszym ciągu realizowano cykl pokazów filmowych w ramach 
Kino Tolerancja poruszający najważniejsze problemy społeczne świata. W 2016 roku gościliśmy  
członków społeczności Kanthari – szkoły innowatorów  społecznych w Indiach. Na Młyńskiej odbywały 
się  zajęcia w  ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Zorganizowaliśmy również Dzień 
Uchodźcy obejmujący m.in. spotkanie z uchodźcami przebywającymi na terenie Polski. 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, ul. Energetyków 13a, tel. 58 573 33 
78, 515 760 789, cis.gdynia@ab.org.pl 

 Przygotowywanie koncepcji projektu i wniosku o dofinansowanie w 
ramach środków unijnych  (RPO 6.1.1- mechanizm ZIT)  „Pracownia –  Gdyński 
system aktywizacji zawodowej i społecznej”;  

 W dniu 22/11/2016 podpisanie umowy użyczenia na lokal dla celów CIS – zlokalizowany na I 
piętrze budynku znajdującego się przy ul. Energetyków 13 A w Gdyni i ma powierzchnię 
blisko 400m2;  

 Nadanie statusu  Centrum Integracji Społecznej w Gdyni z dniem 1/12/2016 przez Urząd 
Wojewódzki; 

 Rekrutacja kadry Centrum Integracji Społecznej w Gdyni; 
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Punkt charytatywny - Sopot ul. Królowej Jadwigi 6   

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

Wydaje się odzież, sprzęt AGD, żywność. 

W ciągu roku z punktu skorzystało –1170 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 wolontariusz. Wykorzystujemy także 
samochód będący w dyspozycji Towarzystwa do przywożenia odzieży ze zbiórek poza punktem, oraz 
wywożenia odzieży nie nadającej się do rozdania potrzebującym do schroniska dla zwierząt. 
 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku 
Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest partnerem w projekcie 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).  Jest to podstawowa 
instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej w tej części województwa 
pomorskiego.  

Podstawowym zadaniem OWES jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 
(fundacje, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalnie itp.) w formie doradztwa 

prawnego, biznesowego oraz finansowego. Ośrodek szkoli również osoby zainteresowane założeniem 
przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją organizacji pozarządowej.  

W roku 2016, w ramach działalności OWES, organizowano spotkania informacyjne dotyczące między 
innymi przedsiębiorczości społecznej oraz zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej. Odbywały się również konsultacje psychologiczne. Ponadto podejmowano gości w ramach 
wizyt studyjnych. W czerwcu miała miejsce konferencja, której jednym z modułów była problematyka 
wykluczenia społecznego. Kolejnym zadaniem było szerzenie idei ekonomii społecznej w trójmiejskich 
szkołach średnich.   
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Wykaz projektów realizowanych przez TPBA W 2016 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 - 

31.12.2017 

4 Dom Brata Alberta MOPR Gdańsk 01.04.2016-

31.12.2017 

5 Wsparcie Centrum Integracji Społecznej w 

Gdańsku w roku 2016 

Gmina Miasta 

Gdańska 

10.02.2016 - 

31.12.2016    

6 Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom 

potrzebującym z terenu Sopotu 

Gmina Miasta Sopotu 15.01.2016 - 

31.12.2016 

7 Prowadzenie mieszkania chronionego  Gmina Miasta Sopotu 01.07.2015 - 

31.03.2016  

8 Działalność Centrum Integracji Społecznej w 

Sopocie 

Gmina Miasta Sopotu 04.01.2016-

30.06.2016 

9 Prowadzenie mieszkania chronionego Gmina Miasta Sopotu 01.04.2016- 

31.12.2016 

10 Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – Klub 

mieszkańca Cafe Albert 

Gmina Miasta 

Gdańska 

01.02.2016 - 

31.12.2016    

11 Poznać i zrozumieć Fundacja im. Stefana 

Batorego 

04.01.2016-

30.04.2016 

12 Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla os. 

bezdomnych w Schronisku św. Brata Alberta w 

Gdańsku , ul. Starowiślnej 3. 

Wojewoda Pomorski 20.06.2016 - 

31.12.2016 
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 13 „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” Urząd 

Marszałkowski/MOPR 

Gdańsk 

 

14 Zmiana Standardów placówek świadczących usługi 

dla osób bezdomnych tj. ogrzewalni, noclegowni i 

schronisk dla bezdomnych. 

 

MRPiPS 

01-06-2016 

31-12-2016 

15 „Konferencja „Bezdomność w Polsce-

doświadczenia i perspektywy (35 lat TPBA w 

Polsce) 

 20-06-2016 

31-07-2016 

16 W drodze do niezależności – kompleksowe 

wsparcie osób bezdomnych poprzez tworzenie 

adekwatnej oferty wsparcia. 

Wojewoda Pomorski 20-06-2016 

31-12-2016 

17 Motywowanie na plus Wojewoda Pomorski 20-06-2016 

31-12-2016 

18 Centrum Integracji Społecznej w Sopocie Urząd Marszałkowski 01-01-2016 

31-10-2018 

19 Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku Urząd Marszałkowski 01-01-2016 

31-10-2018 

20 Prowadzenie mieszkania chronionego MOPS Sopot 01.01.2017r. 

31.12.2018r. 

21 CIS Gdańsk- W dobrym kierunku –Podmiot 

zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy 

program reintegracji społeczno-zawodowej 

Urząd Marszałkowski 

 

22 Hej Ho! Hej Ho! Do pracy by się szło! Urząd Marszałkowski 01.09.2016 

31.10.2018 

23 Zapewnienie schronienia i wyżywienia 10 m. os 

bezdomnym  

MOPS Sopot 01.10.2014 - 

30.09.2016 

24 Zapewnienie schronienia i wyżywienia 7 

niepełnosprawnym  m. os bezdomnym  

MOPS Sopot 01.10.2014 - 

30.09.2016 
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25 Zapewnienie schronienia i wyżywienia 5 

mężczyznom długotrwale chorym,  os bezdomnym  

MOPS Sopot 01.10.2014 -  

30.09.2016 

26 MOPS Gdynia-Dom Równa i Starowiślna MOPS Gdynia 01-10-2015 - 

30-09-2017  

 

 

Projekt „Klub mieszkańca Cafe Albert” 

W ramach programu rewitalizacji 
społecznej Dolnego Wrzeszcza 
realizowany był w okresie od lutego 
2016 do grudnia 2016 projekt Klub 
mieszkańca Cafe Albert. Cel projektu, 
którym była rewitalizacja społeczna 
dzielnicy Dolny Wrzeszcz poprzez 
utworzenie miejsca na terenie 
dzielnicy przy ulicy Waryńskiego 21 
dla aktywności i integracji 
społeczności lokalnej. 

Klub mieszkańca w dzielnicy Dolny 
Wrzeszcz był miejscem 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 z dietetykiem, z 
psychologiem klinicznym, kino dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne, zajęcia 
manualne. Niektóre zajęcia prowadzone były przez mieszkańców dzielnicy dla mieszkańców dzielnicy 
np. warsztaty z szydełkowania i tworzenia frywolitek. W dniach, w których nie były organizowane 
zajęcia, mieszkańcy mogli spotkać się towarzysko przy kawie i słodkościach. Z oferty Klubu Mieszkańca 
w okresie realizacji projektu skorzystało ponad 340 osób, w tym znaczna liczba osób starszych. 
Nawiązaliśmy stałą współpracę ze Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną, której członkowie 
udzielali konsultacji prawniczych w klubie, z Radą Dzielnicy Dolny Wrzeszcz np. przy organizacji gry 
miejskiej, dni sąsiada, z Fundacją Generacja przy organizacji filmowego klubu dyskusyjnego, z 
Biblioteką pod Kotem i Myszą przy promocji wydarzeń, z Ośrodkiem Promocji Zdrowia przy organizacji 
wykładów prozdrowotnych oraz Bankiem Żywności przy organizacji warsztatów kulinarnych. 

 

Rezultaty ilościowe: 

Ponad 340 uczestników różnych aktywności w klubie, w tym: ok. 108 osób uczestników zajęć stałych 

w salonie edukacyjnym 
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w tym: zajęcia językowe ok.86 osób, zajęcia ruchowe ok.22 osoby, 110 osób uczestnicy spotkań w 

salonie dyskusyjnym i kulturalnym, 94 osoby korzystających z porad prawnych, 29 osób biorących 

udział w konsultacjach bądź warsztatach komputerowych. 

 

Streetworking 

Steetworking jest metodą 
wsparcia indywidualnego i 
środowiskowego na rzecz 
integracji zawodowej  i 
społecznej osób 
bezdomnych, poprzez 
diagnozę i monitoring 
środowiska osób w 
bezdomności ulicznej. 

Streetworking polega on 
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. Steetworkerzy 
pracują w terenie w miejscach przebywania osób bezdomnych czyli dworcach, altankach 
śmietnikowych, zsypach, działkach, pustostanach i innych. 

Działania streetworkerów umożliwią dotarcie do osób bezdomnych nieobjętych systemem pomocy 
społecznej oraz ułatwią dostęp tych osób do informacji o możliwościach skorzystania z systemu 
pomocy społecznej. Cykliczność kontaktów streetworkera z osobą  bezdomną oraz monitorowanie i 
wzmacnianie postępów klienta przyczyni się do wzbudzania zaufania i motywacji do korzystania z 
pomocy. 

Streetworkerzy pracujący na terenie Trójmiasta od XI 2005 r. dotarli do 1009 osób bezdomnych 
mieszkających na ulicach. Dzięki pracy streetworkerów wiele osób bezdomnych nawiązało kontakt z 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, wyrobiło dokumenty, spotkało się z lekarzem pierwszego kontaktu, 
skorzystało z łaźni czy udało się do noclegowni, czy podjęło leczenie. Ludzie Ci zaczęli zmieniać swoje 
dotychczasowe życie i dlatego streetworking jest pierwszym krokiem osób w bezdomności ulicznej w 
kierunku integracji społecznej i zawodowej. Gdyby nie uliczni pracownicy socjalni - streetworkerzy 
większość osób bezdomnych na ulicach nigdy nie skorzystałaby z form wsparcia oferowanych przez 
instytucje pomocowe. 

Od czerwca 2016 do grudnia 2016 roku streetworking był realizowany w ramach projektu „Pierwszy 
kontakt i co dalej” we współpracy ze Stowarzyszeniem Horyzont w ramach konkursu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Projekt „Poznać i zrozumieć” był realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 
Gdańskie w partnerstwie z Fundacją Społecznie Bezpieczni z Gdańska oraz Towarzystwem Pomocy im. 
Św. Brata Alberta Zarząd Główny. 
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W ramach projektu realizowane były dwie wizyty studyjne, jedna do Badalony miasta na 
przedmieściach Barcelony, gdzie uczestnicy zapoznawali się z metodami pracy z imigrantami i 
procesem włączania i integracji. Druga wizyta miała miejsce w Jordanii, gdzie znajdują się obecnie 
największe skupiska uchodźców z Syrii. W ramach tej wizyty uczestnicy mogli się zapoznać z sytuacją 
osób przebywających w obozach uchodźczych. 

W ramach projektu przeprowadzono 3 szkolenia dla pracowników Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 
Alberta Zarząd Główny oraz wydano Przewodnik do pracy z uchodźcami wraz z ulotką informacyjną. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – W roku 2016 prowadzone były działania zmierzające do 
złożenia wniosku poza konkursem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie TPBA jest 
partnerem Miasta Gdańsk. Projekt uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i jego realizacja 
rozpocznie się 1 marca 2017 roku i będzie trwała do 30 września 2022 roku. W ramach dwóch 
projektów (6.1.1 i 6.2.1) Towarzystwo będzie realizowało zarówno usługi społeczne (szkoły dla 
rodziców, poradnictwo, kluby rodzica, wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży – streetworking, 
asystenturę), jak i aktywizację zawodową (szkolenia i kursy zawodowe, animacja środowiska lokalnego, 
staże zawodowe). Działanie naszej organizacji będą miały miejsce na dzielnicach Nowy Port, Brzeźno, 
Letnica, Młyniska, jednakże korzystać z naszego wsparcia będą mogli wszyscy mieszkańcy Gdańska. 

 

Projekt “Hej ho! Hej ho! Do pracy by się szło!” 

 Projekt trwa od 1 września 2016 do 31 października 2018 i jest finansowany z RPO na lata 2014-

2020. Projekt zakłada aktywizację zawodową osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 30+. 

Realizujemy go w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza. Jego budżet to ponad 1,2 mln złotych. W 

ramach projektu organizujemy doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, trening pracy, 

szkolenia i staże zawodowe. 

 

Promocja 
1. Strona internetowa www.bezdomność.org.pl – zakończenie przebudowy strony. 

2. Profile na Facebooku –CIS Sopot, CIS Gdańsk, Dom Brata Alberta i inne. 
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 

https://www.pb.pl/12-mln-zl-na-aktywizacje-spoleczno-zawodowa-na-pomorzu-836525 
 
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,20528820,wszystko-bylo-tu-
dziwne.html 
 
http://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-biznesu/a/12-mln-zl-dla-pomorskich-organizacji-
pozarzadowych-dofinansowano-13-projektow,10393520/ 
 
 

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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http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19536058,syryjscy-uchodzcy-w-
brygadzie-remontowej.html 
 
http://biznes.onet.pl/praca/gdansk-9-mln-zl-dla-ponad-600-osob-zagrozonych-
wykluczeniem-spolecznym/534vyc 
 
 
http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/gdansk-debata-o-imigrantach-w-
ecs,9990998/ 
 
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Uchodzcy-i-imigranci-Gdansk-ma-juz-prawie-gotowy-
plan,a,46208 
 
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,21073782,mt-nie-pytaj-ich-czy-masz-
dziewczyne.html 
 
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19554964,kobieta-kobiecie-torebke-i-
to-pelna-
dobra.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Trojmia
sto_Wyborcza 
 
-artykuł w Gościu Niedzielnym –13 maja 2016 
 
- artykuł na www.gdansk.pl w dniu 07 grudnia 2016 

 

 

Pomoc w liczbach 
 

 CIS Gdańsk CIS Sopot 

Ilość zgłoszeń 156 80 

Ilość podpisanych 
Indywidualnych Programów 
Zatrudnienia Socjalnego 

100 44 

Ilość przerwanych IPZS 35 8 

Ilość zrealizowanych IPZS 29 33 

IPZS w trakcie realizacji 
(kontynuują w 2017 roku) 

36 25 

Liczba osób, które podjęły 
zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy 

14 19 

 

CTUS 

Przez cały 2016 rok w CTUS przebywało 71 osób, w tym 11 dzieci. Do tej liczby należy dodać 12 osób, 
które znalazły się w CTUS po lipcowych( 06.07.2016) podtopieniach. Przebywały one w Centrum do 31 
sierpnia. Łączna, zatem ilość osób, które przebywały w CTUS wynosi 83. 

Kobiet było 24, mężczyzn 36, a dzieci od 0 do 18 roku życia – 11. 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19554964,kobieta-kobiecie-torebke-i-to-pelna-dobra.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Trojmiasto_Wyborcza
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19554964,kobieta-kobiecie-torebke-i-to-pelna-dobra.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Trojmiasto_Wyborcza
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19554964,kobieta-kobiecie-torebke-i-to-pelna-dobra.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Trojmiasto_Wyborcza
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19554964,kobieta-kobiecie-torebke-i-to-pelna-dobra.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Trojmiasto_Wyborcza
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Osób z niepełnosprawnością w ośrodku przebywało 12, z czego z lekkim 2, umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 4, a ze znacznym stopniem niepełnosprawności 6. Pracowało i nadal utrzymuje 
zatrudnienie 23, z czego podjęło zatrudnienie 11. 31 osób podjęło działania związane z poprawą 
swojego stanu zdrowia, a 6 osób podjęło działania związane z uzależnieniem od alkoholu. 12 osób 
bierze udział w różnego rodzaju formach dokształcania. 

55 osoby reguluje opłaty wynikające z umów z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych 
dotyczących najmu lokalu w ośrodku co stanowi 94 % wszystkich środowisk rodzinnych 
zamieszkujących w CTUS. 

W roku 2016 zrealizowanych zostały 9 rekomendacji, w związku z czym do mieszkań trafiło 13 osób. 
Nadal jednak 13 osób (12 środowisk) czeka na propozycję lokalu socjalnego. 

 

Placówka Noclegow
nia ul. 
Żaglowa 
 

Schronisko 
ul. 
Starowiślna 
 

Schronis
ko ul. 
Równa 
 

Dom 
Wspólnotowy 
-Przegalina 

Dom 
Wspólnotow
y - Gdynia 

Schronisko 
Dom Brata 
Alberta 

Ogółem 
liczba 
osobodni 

26 031 28 325 24 780   45 000 

Liczba 
przyjętych 
osób 

288 197 206 20 9 160 

 

Streetworking 

ILOŚĆ SPOTKANYCH OSÓB : 129, Kobiety – 16, Mężczyźni - 112 

Ilość nowych osób w danym miesiącu: 

 Styczeń – 4 

 Luty – 2 

 Marzec – 8 

 Kwiecień – 1 

 Maj - 3 

 Czerwiec - 4 

 Lipiec - 3 

 Sierpień - 2 

 Wrzesień - 4 

 Październik - 10 

 Listopad - 4 

 Grudzień - 1 

ILOŚĆ KONTAKTÓW: 378 

Ilość kontaktów w danym miesiącu: 
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 Styczeń – 35 

 Luty – 33 

 Marzec – 49 

 Kwiecień – 25 

 Maj - 29 

 Czerwiec - 31 

 Lipiec - 41 

 Sierpień - 29 

 Wrzesień - 30 

 Październik - 28 

 Listopad - 26 

 Grudzień - 22 

 

Zatrudnienie 
 

 Zatrudnionych było -  74 osoby  

 UMOWA ZLECENIE i w tym umowy o dzieło  –   63 osoby (159  umów zleceń) 

 

 


