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Historia
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" powstało w celu podjęcia się realizacji działań na
rzecz osób bezdomnych. Jego pracownicy są pomysłodawcami i realizatorami wielu cennych inicjatyw
na rzecz osób bezdomnych, do których należą m.in. "Biuro przeciw Bezdomności" (późniejsze "Biuro
przeciw Eksmisjom"), które jako pierwsze w kraju podjęło działania zmierzające do zapobiegania
bezdomności, a nie oddziaływania w sytuacji, gdy osoba lub rodzina stała się już bezdomna. Punktem
wyjścia było skuteczne zapobieganie narastającym eksmisjom. W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że osoby bezdomne posiadały wcześniej lokale mieszkalne. Z różnych przyczyn,
szczególnie ekonomicznych (np. bezrobocie) nie będąc w stanie uregulować pojawiających się
zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych, zostawały pozbawione możliwości zamieszkiwania po
przeprowadzonych na mocy wyroku sądowego eksmisjach komorniczych.
Przy realizacji "Biura przeciw bezrobociu" przeciwdziałaliśmy bezrobociu i bezdomności, poprzez
pozyskiwanie ofert pracy dla osób bezdomnych i bezdomnością zagrożonych.
We wrześniu 2002 przejęliśmy budynek przy ul. Mostowej 1A w stanie całkowitej dewastacji. Po
dwóch miesiącach zostały stworzone warunki umożliwiające zamieszkanie pierwszych osób
pozbawionych dachu nad głową. Na dzień dzisiejszy w placówce przebywa od 50 do 80 osób dziennie,
w tym kilka do kilkunastu posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby przebywające
interwencyjnie, osoby przebywające bez skierowań z OPS-ów.
W roku 2005 utworzyliśmy i prowadziliśmy Ogrzewalnię dla Osób Bezdomnych w pobliżu Dworca Gł.
PKP w Gdańsku, która stała się nowym elementem hierarchizacji placówek dla osób bezdomnych.
Ogrzewalnia obecnie została przeniesiona do budynku przy ul. Mostowej.
Od 1 stycznia 2008 roku TWP „Przystań“ realizuje przekazane przez Miasto Gdańsk zadanie, jakim jest
prowadzenie „Pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych” w budynku po dawnej Izbie
Wytrzeźwień w Gdańsku. Pogotowie Socjalne Dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku powstało w celu
zapewnienia właściwej opieki, wsparcia oraz izolacji osób nietrzeźwych zatrzymanych przez służby
miejskie i porządkowe. Działa w oparciu o zarządzenia Nr 1553/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia procedur postępowania w sytuacjach związanych z
koniecznością izolacji osób nietrzeźwych przez służby miejskie i porządkowe oraz ustawę o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.
zm.) i przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu

doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb
wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Placówka ta w swym głównym nurcie kontynuuje działania Izby Wytrzeźwień, jednakże w przyszłości
zakładamy poszerzenie jej oferty o prowadzenie działań z zakresu terapii uzależnień.
W 2017 Pogotowie Socjalne uzyskało nową siedzibę w Gdańsku na ul. Srebrniki.

Zatrudnienie



Umowa o pracę – 18 osób
Umowy cywilno – prawne – 42 osoby (699 umów)

Finansowanie
dotacje z Urzędu Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu, Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, darowizny finansowe i rzeczowe, partycypacja mieszkańców

Współpraca lokalna/regionalna
Placówki współpracują z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności z Miejską Poradnią
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cyklicznie odbywają się w siedzibie Pogotowia Socjalnego
spotkania grupy roboczej koalicji instytucji zajmujących się problemem osób pijących ryzykownie, na
których omawiane są bieżące problemy w realizowaniu zadań Pogotowia, możliwości rozszerzenia
działań motywacyjnych i terapeutycznych oraz możliwości rozszerzenia współpracy między
instytucjami wchodzącymi w skład grupy roboczej. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele służb
porządkowych, GKRPA, MOPR, MPUiW, GCPU.

Placówki
Towarzystwo Wspierania
Potrzebujących „Przystań’’, ul.
Mostowa 1 A, 80-788 Gdańsk,
tel. 58 721 50 70
Noclegownia dla Osób
Bezdomnych Towarzystwa
Wspierania Potrzebujących
„PRZYSTAŃ” w Gdańsku czynna
jest codziennie w godz. 17:00 –
8:00 oraz całodobowo w
niedzielę i święta wolne od pracy. W okresie zimy i niesprzyjających warunków atmosferycznych
godziny przyjmowania klientów są wydłużane.
Placówka jest przewidziana na 50 osób kierowanych przez pracowników socjalnych z Gdańska oraz
innych gmin, jednak w okresie zimy nikomu nie odmawiamy pomocy i często się zdarza, że
przygotowujemy dodatkowe miejsca, które są udostępniane w razie potrzeby. Warunkiem pobytu
jest utrzymanie trzeźwości oraz stan zdrowia nie wymagający opieki, konieczności leżenia itp.
Noclegownia zapewnia swoim klientom nocleg, środki czystości możliwość wymiany odzieży, jeden
ciepły posiłek dziennie dla osób z innych gmin (osoby z gdańska mają zapewniony posiłek przez
MOPR) oraz dostęp do wszystkich sprzętów (np. telewizor, kuchenka, lodówka, pralka).
Liczba wszystkich osobonoclegów w 2017 roku wyniosła 13464. Średnio dziennie mieliśmy 36,89
klientów.

Noclegownia Niskoprogowa funkcjonująca w budynku noclegowni Towarzystwa Wspierania
Potrzebujących "PRZYSTAŃ" w 2017 roku działała codziennie od 01.01.2017 do 31.12.2017 w
godzinach 20:00 – 8:00. Noclegownia Niskoprogowa jest przewidziana dla 30 osób. Dzięki
zatrudnionym ratownikom medycznym, psychologowi, terapeucie uzależnień oraz pracownikowi
socjalnemu do placówki przyjmowane mogą być osoby pod wpływem alkoholu (do 1,5 promila).
Placówka zapewnia interwencyjny pobyt w ciągu nocy oraz możliwość skorzystania z kąpieli,
procedury odwszawienia oraz wymiany odzieży, a także porady specjalistów. Osoby najczęściej
zgłaszają się do noclegowni samodzielnie. W niektórych przypadkach są kierowane przez punkt
koordynacyjny mieszczący się przy Pogotowiu Socjalnym Dla Osób Nietrzeźwych oraz dowożone
przez służby miejskie oraz pogotowie ratunkowe.
Liczba wszystkich osobonoclegów w 2017 roku wyniosła 2941
Przyjęć od 0,01 promila do 1 promila było 2301
Przyjęć od 1 promila do 1,5 promila było 640
Przyjęć wymagających świadczeń sanitarnych było 70
Przyjęć nie wymagających świadczeń sanitarnych było 2871
Przyjęć osób skierowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych było 117
Doprowadzeń przez Policję było 19
Doprowadzeń przez Straż Miejską było 11
Przyjęć osób prosto ze szpitala było 8
Przyjęć osób zgłaszających się samodzielnie było 2786

Ilość przyjęć do noclegowni niskoprogowej w poszczególnych miesiącach wyglądała następująco:
Styczeń 817 przyjęć
Luty 701 przyjęć
Marzec 403 przyjęcia
Kwiecień 154 przyjęcia
Maj 77 przyjęć
Czerwiec 38 przyjęć
Lipiec 25 przyjęć
Sierpień 27 przyjęć
Wrzesień 27 przyjęć

Październik 111 przyjęć
Listopad 152 przyjęcia
Grudzień 369 przyjęć

W roku 2017 po raz pierwszy do placówki niskoprogowej zgłosiło się 435 osób.

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych działająca w budynku noclegowni funkcjonowała w 2017 roku
codziennie od 01.01.2017 do 31.12.2017 w godzinach 20:00 – 8:00. Ogrzewalnia jest placówką
typowo interwencyjną, która przez cały okres funkcjonowania zapewniała klientom bezpieczne
spędzenie nocy na miejscu siedzącym, możliwość skorzystania z kąpieli, procedury odwszawiania i
wymiany odzieży. Aby być przyjętym do ogrzewalni nie jest wymagane uzyskanie skierowania, jednak
osoby przyjmowane muszą być trzeźwe i samoobsługowe.
Liczba wszystkich osobonoclegów w 2017 roku wyniosła 1179.

W 2017 roku w budynku przeprowadziliśmy gruntowne remonty sal mieszkalnych, świetlicy oraz
przede wszystkim dachu.

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk
od 15 Marca Ul.
Srebrniki 9, 80-282
Gdańsk
Placówka
przeznaczona dla 35
osób nietrzeźwych,
przebywających na
terenie miasta
Gdańska. Placówka
przyjmuje wyłącznie
osoby doprowadzone
przez Straż Miejską i
Policję.
Pogotowie Socjalne zapewniło opiekę
doprowadzonym do placówki osobom
nietrzeźwym. W ramach udzielonych
świadczeń zabezpieczono:
- niezbędne świadczenia higieniczno –
sanitarne;
- całodobową opiekę lekarską;
- środki czystości (w tym także dezynfekcyjne);

- odzież zastępczą na czas pobytu;
- umożliwiono kąpiel i dostęp do sanitariatów;
Prowadzono ewidencję osób doprowadzonych do placówki, informowano o szkodliwości
nadużywania alkoholu, motywowano do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzano
wstępną diagnozę za pomocą testu cage.
Terapeuci z Miejskiej Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz terapeuta Pogotowia
Socjalnego udzielali w Pogotowiu Socjalnym konsultacji motywujących osoby tam przebywające do
podjęcia kontaktu z placówką lecznictwa odwykowego. Działania te są pierwszym etapem
rozwiązywania problemów alkoholowych w tej grupie zwiększonego ryzyka, gdyż prowadziły do
diagnozy problemu i motywowania do jego rozwiązania.
Konsultacje te obejmowały:
- porady diagnostyczne i motywowanie do leczenia,
- działania edukacyjno-konsultacyjne,
- działania korekcyjno-edukacyjne wobec osób, u których interwencja związana była z używaniem
przemocy,
- akcje informacyjne,
- psychoedukację,
- terapię zachowań adaptacyjnych,
- porady dla kobiet żyjących w otoczeniu osób uzależnionych.
Konsultacje prowadzone były przez osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje uprawiające do
ich przeprowadzania. Ze względu na ograniczony czas w jakim terapeuta może przebywać w
placówce, udzielono 664 porad diagnostyczno motywacyjnych, w tym 356 porady korekcyjno
edukacyjne dla sprawców przemocy. 51 osób objętych zostało działaniami psychoedukacyjnymi, 9
osób z zewnątrz skorzystała z konsultacji oferowanych przez PS, w tym jedna osoba będąca
współuzależnioną.
W placówce dyżury pełni pracownik socjalny. Pracownik socjalny ma się przyczynić do objęcia opieką
socjalną środowisk rodzinnych, w których występuje problem alkoholowy. Zadaniem pracownika
socjalnego jest udzielanie kompleksowej informacji rodzinom z zakresu zjawisk towarzyszących
ryzykownemu piciu i uzależnieniu, udzielanie poradnictwa specjalistycznego oraz umożliwienie
systemowego wsparcia klientów Pogotowia. Pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy z osobami
wielokrotnie przebywającymi w placówce, udzielono 44 konsultacji. Wszystkie osoby skorzystały z
możliwości pomocy psychologa, zostały poinformowane o możliwości kontaktu z terapeutą
uzależnień. Osoby, które doprowadzone były z uwagi na awanturę w miejscu zamieszkania
poinformowane zostały również o możliwości podjęcia terapii rodzinnej i możliwości zgłoszenia się do
Programu korekcyjno - edukacyjnego. Ponad to ze względu na stworzenie zagrożenia w stosunku do
członków rodziny i przemoc psychiczną, ewidencja osób doprowadzonych przekazana została do
właściwych Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, przekazano w

związku z tym 474 wniosków o objęcie pracą socjalną. Przekazano również informacje o
przebywających w placówce 1019 osobach bezdomnych nie widniejących w ewidencji Referatu ds.
Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Do właściwych Zespołów Pracy
Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przekazano informacje o doprowadzonych
do placówki 298 kobietach, celem podjęcia kroków zgodnie z właściwością.
W okresie sprawozdawczym odnotowano 8871 pełnych pobytów w placówce w tym 8124 mężczyzn i
747 kobiet.
Najczęstszym powodem doprowadzenia do wytrzeźwienia było :
•pacjent leżący – 54,6 % wszystkich pobytów,
•awantura domowa - 18,9% wszystkich pobytów,
•awantura w miejscu publicznym – 17,1 % wszystkich pobytów,
Doprowadzeń 8903, daje to średnio dziennie ponad 70% wykorzystania miejsc w placówce, średnio
dobowo 24,4 doprowadzeń.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Gdańska realizowany jest od 15 lutego Program korekcyjno
– edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. „Zacznij od siebie” , na ten cel TWP
„Przystań” otrzymało dotację w kwocie 45000 zł. Do programu rekrutowane są osoby za
pośrednictwem kuratorów sądowych, Policji oraz MOPR. Program obejmuje indywidualne sesje, sesje
grupowe z uczestnikami programu, stały monitoring efektów programu oraz konsultacje specjalistów
grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.
9 lutego Towarzystwo przejęło od GZNK nowy budynek przy ul. Srebrniki 9. W związku z
przeprowadzką placówka przez trzy dni nie funkcjonowała. 15 marca odbyło się uroczyste otwarcie
nowej siedziby, którego dokonał między innymi wice prezydent miasta Gdańska Piotr Kowalczuk.
29 marca w siedzibie Pogotowia Socjalnego odbyło się wyjazdowe spotkanie GKRPA. Na spotkaniu
przedstawiono członkom komisji dotychczasowe działania PSdON oraz plany na przyszłość.
17 maja w ramach odbywającej się w Gdańsku międzynarodowej konferencji poświęconej
bezdomności, organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, FEANTSA i Miastem
Gdańsk odbyła się wizyta studyjna w Pogotowiu Socjalnym.
30 maja w Pogotowiu Socjalnym odbyły się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
5 grudnia placówkę odwiedził Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Od 01.01.2017 do 31.12.2017 Pogotowie Socjalne było głównym punktem koordynacji działań na
rzecz osób potrzebujących wparcia, przebywających w miejscach niemieszkalnych. Realizacja zadania
umożliwiła skoordynowanie działań podejmowanych przez organizacje i instytucje pomocowe oraz
służby miejskie i porządkowe zmierzające do poprawy sytuacji osób, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej oraz w sytuacji zagrożenia życia na skutek wyziębienia organizmu.

Od 01.05.2017 do 31.12. 2017 realizowany był w siedzibie Pogotowia Socjalnego projekt pod nazwą
„Zawsze razem - Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej
8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy". W ramach pracy z rodzinami
organizowane były indywidualne spotkania, praca ze specjalistami z wybranych dziedzin oraz
grupowe spotkania warsztatowe.
Od 01.08.2017 do 31.12. 2017 realizowany był w siedzibie Pogotowia Socjalnego projekt pod nazwą
„Razem w przyszłość - Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co
najmniej 8 rodzin z dziećmi, umieszczonymi w pieczy zastępczej”. W ramach pracy z rodzinami
organizowane były indywidualne spotkania, praca ze specjalistami z wybranych dziedzin oraz
grupowe spotkania warsztatowe.
Placówka jest w stałym kontakcie z GKRPA i udziela informacji na temat osób przebywających w
placówce, w okresie sprawozdawczym udzielono informacji o 181 osobach.
W okresie sprawozdawczym udzielono około 360 informacji organom państwowym na ich prośbę o
pobytach osób w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych.
Cyklicznie odbywają się w siedzibie Pogotowia Socjalnego spotkania grupy roboczej koalicji instytucji
zajmujących się problemem osób pijących ryzykownie, na których omawiano bieżące problemy w
realizowaniu zadań Pogotowia, możliwości rozszerzenia działań motywacyjnych i terapeutycznych
oraz możliwości rozszerzenia współpracy między instytucjami wchodzącymi w skład grupy roboczej.
W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele służb porządkowych, GKRPA, MOPS, MPUiW, GCPU,
przedstawiciele Służby Zdrowia, Urzędu Miasta. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań.
Odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla kierowników referatów Straży Miejskiej w
Gdańsku.

Koordynacja zimowa
Skoordynowanie działań podejmowanych przez organizacje i instytucje pomocowe oraz służby
miejskie i porządkowe zmierzające do poprawy sytuacji osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej oraz w sytuacji zagrożenie życia na skutek wyziębienia organizmu.
-zapewnienie całodobowego funkcjonowania punktu koordynacyjnego,
- zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza,
- informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego;
- zapewnienie świadczeń z zakresu poradnictwa specjalistycznego, umożliwienie kontaktu z
pracownikiem socjalnym i terapeutą uzależnień;
- udzielanie niezbędnej pomocy ambulatoryjnej;
- udzielenie noclegu interwencyjnego
Doprowadzeni bezdomni i pozostawieni w PS - 4181

Odwiezieni do szpitala – 25
Odwiezieni do noclegowni niskoprogowej, noclegowni, schroniska – 173

Inne projekty
•
Dzięki dofinansowani z budżetu Miasta Gdańska realizowany był „Program korekcyjno –
edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. „Zacznij od siebie”” , na ten cel TWP „Przystań”
otrzymało dotację w kwocie 45000 zł. Do programu rekrutowane były osoby za pośrednictwem
kuratorów sądowych, Policji oraz MOPR. Program obejmował indywidualne sesje, sesje grupowe z
uczestnikami programu, stały monitoring efektów programu oraz konsultacje specjalistów grup
roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy.
-Przeprowadzono 371 konsultacji indywidualnych ze 341 osobami (liczba konsultacji znacząco
przewyższyła przewidywania)
- Do grupy korekcyjno-edukacyjnej zakwalifikowano 39 osoby
- Systematycznie z sesji grupowych korzystało 16 osób
- Program ukończyło 12 osób
- Odbyło się 44 sesji grupowych (12 sesji po 3 godziny, 32 po dwie godziny każda)
- Odbyły się 2 „mitingi rozwojowe” (2 weekendy x 7 godzin każdy )
- Specjaliści uczestniczyli w 8 spotkaniach grup roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty z
osobą podejrzaną o stosowanie przemocy

•
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” w grudniu wygrało przetarg na
prowadzenie akcji „Autobus SOS”. Działanie interwencyjne, mające na celu przede wszystkim
redukcję szkód wśród osób najbardziej zagrożonych ciężkimi warunkami pogodowymi w okresie
zimowym. Autobus ma docierać przede wszystkim do populacji osób bezdomnych nie chcących
korzystać z oferty pomocowej i przebywających na stałe w miejscach niemieszkalnych. Posiłek,
ubranie i kontrola ratownika medycznego powinny wpłynąć na zredukowanie ilości zamarznięć wśród
tej populacji. Działania motywacyjne prowadzone przez pracownika socjalnego (bądź streetworkera)
mają służyć włączaniu do systemu pomocy i przekonywaniu do korzystania z noclegowni i ogrzewalni,
które to mogą się okazać pierwszym krokiem do dalszej integracji społecznej wspomnianych osób.
- ilość wydanych posiłków/ilość osób: 1179/638
- ilość wydanej odzieży: 222
- ilość osób które skorzystały z oferty noclegowni: 103



“ Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości
finansowania tego rozwiązania”.

Projekt realizowany w partnerstwie z ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider projektu) oraz Fundacją
“Solidarni +” z Wandzina. Przez cały rok 2017 projekt był opracowywany, potem został złożony,
wybrany do finansowania i podpisano wszystkie dokumenty. Realne działania ruszają w styczniu
2018. W projekcie wstępnie uczestniczyło zarówno TPBA jak i TWP Przystań. W chwili obecnej TPBA
zrezygnowało i projekt jest realizowany wyłącznie przez TWP Przystań.

