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Działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

 w 2017  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  
Paweł Jaskulski -  Członek Zarządu  
Ewa Zaradna - Sekretarz  
Krystyna Bonarska - Komisja rewizyjna  
Marek Połczyński - Komisja rewizyjna  
Krystyna Blichowska - Komisja rewizyjna 

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

 

Najważniejsze wydarzenia roku 2017 
 

1. Obchody Roku Brata Alberta ogłoszonym przez Episkopat Polski i Parlament Polski. 

 
2. Obchody dnia świętego Brata Alberta ze zbiórką publiczną na budowę nowego schroniska. 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta wraz z Wydziałem Katechetycznym Archidiecezji 

Gdańskiej oraz Gminą Gdańsk i innymi organizacjami pozarządowymi w roku Świętego Brata 

Alberta zorganizowało obchody dnia Św. Brata Alberta w Gdańsku pod nazwą „Prawdziwie czynić 

miłosierdzie”. Wydarzeniem kulminacyjnym obchodów był festyn, który miał miejsce 17 czerwca 

2017 na ulicy Długiej w Gdańsku przy Zielonej Bramie. Imprezie towarzyszyły koncerty oraz pokazy 

parkour, ratownictwa medycznego, pokaz samoobrony i technik interwencyjnych, działania 

animacyjne dla najmłodszych, pokazy ratownictwa, zwiedzanie karetki w środku, prezentacja 

naszej organizacji oraz smaczna zupa. Wręczono również nagrody w finale konkursu dla dzieci 

ogłoszonego przez Wydział Katechetyczny i Gminę Gdańsk w podstawówkach i gimnazjach 

gdańskich. 
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3. Działania zmierzające ku budowie nowego schroniska dla osób bezdomnych w Gdańsku – 

Przegalinie (poniżej zbiórka publiczna i pozwolenie na budowę schroniska). 
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4. Konferencja FEANTSA 2017 Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu 18-

19.05.2017 Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (współorganizacja wydarzenia z 

FEANTSA, Miasto Gdańsk, ECS). 

 
5. Inauguracja obchodów I światowego Dnia Ubogich – 19.11.2017 Jasna Góra, całonocne czuwanie 

przed Najświętszym Obrazem. 

 
 

6. Nagroda im. Bursztynowego Mieczyka dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło 

gdańskie w kategorii pomoc społeczna za całokształt działalności organizacji. 
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Zebrania  członków TPBA Koła Gdańskiego 
 

Data Spotkania Temat Miejsce 

22/03/2017   

 

Zebranie Walne  - Przyjęcie Bilansu za 

2016 r.   

CIS Sopot 

24/05/2017 Spotkanie/Zebranie Koła Gdańskiego Gdańsk - Przegalina 

13/12/2017 Zebranie Walne  - Podsumowujące rok 

2017 + spotkanie opłatkowe   

Gdańsk, Dolne Młyny 
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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 2017 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. 

 

Działalność szkoleniowa 
 

1. Szkolenia w jakich brali udział pracownicy TPBA:  

 wyjazdowe szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy z programu Erasmus. Szkolenie było 

w czerwcu i odbyło się w Rydze (Łotwa) 

 CTUS - szkolenie podstawowe z BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowanej na 

Rozwiązaniu) organizowane przez Centrum Terapii Krótkoterminowej z Łodzi, szkolenie dla 

realizatorów szkoły dla rodziców organizowane przez Gdańskie Stowarzyszenie Psychologów 

Praktyków, Studium Psychologii Sądowej organizowane przez Dolnośląskie Centrum 

Psychoterapii 

2. Szkolenia organizowane przez TPBA: 

 „STOP stereotypom bezdomności” szkolenie organizowane przez CTUS dla Zespołu Szkół 

Chłodniczych i Elektronicznych nr 1 

3.  Konferencje w jakich pracownicy brali udział to: 

 Konferencja FEANTSA Przeciwdziałanie bezdomności. Solidarność w działaniu 

 Konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Programy mieszkaniowe w 

przeciwdziałaniu bezdomności 

 Miasta Integrujące. Integracja=bezpieczeństwo 

 Gala Pomorskich Sztormów (CIS Gdańsk – nominacja Euroinspiracje 2016) 

 Gdańskie Forum Mieszkalnictwa Społecznego 

 konferencja dotycząca zjawiska przemocy domowej „Kiedy konflikt rodziców staje się za 

trudny dla dziecka…” 

 „Inny kraj! Nowe życie. Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji” 

4.  Spotkanie integracyjne w Łapinie dla wszystkich pracowników koła gdańskiego i „TWP 

Przystań”. 
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Współpraca międzynarodowa 
 

Międzynarodowa konferencja pt. “Przeciwdziałania Bezdomności: Solidarność w działaniu”. 
Konferencja organizowana była wspólnie z FEANTSA, uczestniczyło w niej 400 osób z całej Europy. 

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 
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 



9 
 

 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. 

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 
 

Wolontariat  
 

Nr umowy Okres realizacji Projekt/ placówka 

01/2017 
01.01.2017-

30.06.2017 
Nauka obsługi komputera 

02/2017 
02.01.2017-

30.06.2017 
Pełnienie dyżurów 
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03/2017 
01.02.2017-

01.05.2017 
Pomoc w kuchni 

04/2017 
02.01.2017-

30.06.2017 
Pełnienie dyżurów 

05/2017 
02.01.2017- 

30.06.2017 
Kierowca, przewóz osób, przewóz rzeczy 

06/2017 
01.02.2017- 

30.04.2017 
Działania animacyjne 

07/2017 
02.03.2017- 

28.12.2017 

Konsultacje prawne i sporządzanie 

wstępnych opinii z zakresu prawa 

08/2017 
17.05.2017- 

17.05.2017 

Przeprowadzanie wykładów i warsztatów 

z psychodietetyki 

09/2017 
09.06.2017-

14.06.2017 

Opieka nad grupą uczestników podczas 

wycieczki do Krakowa i Zakopanego 

10/2017 
09.06.2017- 

14.06.2017 

Opieka nad grupą uczestników podczas 

wycieczki do Krakowa i Zakopanego 

11/2017 
01.07.2017- 

31.12.2017 
Nauka obsługi komputera 

12/2017 
24.07.2017- 

30.09.2017 

Wsparcie w codziennym uczestnictwie w 

CIS, przeprowadzanie zajęć 

motywacyjnych dla uczestników CIS 

13/2017 
27.11.2017 

30.12.2017 

Zajęcia relaksacyjne dla uczestników CIS 

Gdynia  
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 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+4 

Punkt charytatywny – Sopot ul. Królowej Jadwigi 
6  

Wszyscy zgłaszający się z ulicy skorzystało   
os. 1210 

Schronisko Dom św. Brata Alberta, Gdańsk ul. 
Równa 

Kobiety i mężczyźni 130 

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 

130 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

82 

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Wszyscy skierowani przez OPR, 
OPS 

59 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznej  Osoby zagrożone eksmisją z 
zasobów mieszkaniowych 

70 

 

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.  

Po usamodzielnieniu pierwszej grupy ponad 80 osób 
obecnie mamy do czynienia z coraz trudniejszym 
klientem, a co za tym idzie coraz mniejszym 
zainteresowaniem zmianą swojego życia. Z tego 

powodu okresowo zmniejszyliśmy liczbę asytentów do dwóch. Asystenci pracują z 20 – 30 osobami 
zmierzającymi do samodzielności. W uwagi na przytoczone powyżej fakty proces ten zajmuje coraz 
więcej czasu. Proces pomagania jest realizowany na zasadach i w tempie określonym przez klienta. W 
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programie zakładamy możliwość pomocy finansowej w wynajęciu pokoju na wolnym rynku. Mamy też 
do dyspozycji mieszkanie wspierane użyczone przez gminę Gdańsk.  

W roku 2017 w mieszkaniu tym zakończyliśmy pierwszą edycję programu, w wyniku której wszystkie 
osoby w niej uczestniczące otrzymały mieszkania socjalne/komunalne z zasobów miasta. Obecnie w 
mieszkaniu przechodzą trening kolejne 3 osoby bezdomne, które przygotowują się do samodzielności. 
W okresie sprawozdawczym z placówek do mieszkań wyprowadziło się 15 osób. 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 Pomorskiego czy też akcji 1%. 

Z uwagi na zmieniające się potrzeby naszych klientów i coraz większe problemy z wynajmowaniem 
mieszkań na wolnym rynku wystąpiliśmy do miasta o przekazanie kolejnych lokali z przenaczeniem na 
mieszkania wspierane/treningowe. Bierzemy też udział w zespołach przygotowujących rozwiązania 
mieszkalnictwa społecznego w mieście Gdańsku. 

 

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

Noclegownia św. Brata 
Alberta także w roku 2017 
jest jednym z elementów 
systemu zapewniającego 
schronienie osobom 
bezdomnym na terenie 
miasta Gdańska.  

Podobnie jak w poprzednich 
latach dysponujemy 77 
miejscami stałymi oraz 4 
dodatkowymi. W roku 

sprawozdawczym 
udzieliliśmy schronienia 253 
osobom w łącznej ilości 24 
497 osobonoclegów, co daje 

średnią na poziomie 67 osób dziennie. Każdy mieszkaniec noclegowni otrzymuje miejsce w sali 6 
osobowej, czystą pościel oraz niezbędne środki czystości. W noclegowni zatrudniony jest pracownik 
socjalny, z którego usług może skorzystać każdy mieszkaniec. Pracownik socjalny noclegowni 
odpowiada także za kierowanie samotnych osób bezdomnych do placówek prowadzonych przez Koło 
Gdańskie TPBA na terenie Gdańska.  

Od roku 2017 rozpoczęliśmy w noclegowni realizację projektu polegającego na udostępnieniu 
pomieszczeń łaźni dla osób bezdomnych, które na co dzień nie korzystają z pomocy instytucjonalnej. 
Z tego rodzaju oferty skorzystało 165 osób w łącznej liczbie 1055 kąpieli. Część z tych osób skorzystała 
także z zabiegu odwszawiania i/lub otrzymała czystą odzież. Usługa ta świadczona jest codziennie przez 
3 godziny i w ograniczonym zakresie pełni też rolę dziennej świetlicy.  

Ubiegły rok był także bogaty w remonty. We współpracy z gminą Gdańsk wykonano generalny remont 
obu funkcjonujących w noclegowni łazienek. Ponadto położyliśmy nowe posadzki w korytarzach i 
świetlicy, a także zaadaptowaliśmy jedno z pomieszczeń na pralnię do dyspozycji mieszkańców.  

mailto:zaglowa@ab.org.pl
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Noclegownia św. Brata Alberta na stałe współpracuje z kilkoma placówkami oświatowymi (gimnazjum, 
liceum, uniwersytet). W ramach współpracy prowadzimy zajęcia dla młodzieży na temat 
przeciwdziałania stereotypom związanym z bezdomnością, funkcjonowania systemu pomocy osobom 
bezdomnym w Trójmieście i inne. Młodzież gimnazjalna przynajmniej 2 razy w roku przygotowuje 
ciasta na święta oraz prowadzi zbiórki odzieży i pościeli. Pracownicy noclegowni angażują się w wiele 
różnego rodzaju projektów i aktywności, promując nowatorskie rozwiązania w pracy z osobami 
bezdomnymi kreujących politykę społeczną w Gdańsku. 

 

 

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, kiluosobowe 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 sami 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. 

mailto:starowislna@ab.org.pl
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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. 

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

W tym roku zostały wyremontowane sale mieszkańców oraz odświeżony został korytarz. 

W 2017 roku przebywały 172 osoby, wykorzystując 27096 osobonoclegów.  

 

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

Schronisko im. św. Brata Alberta 
istnieje od 3.11.2014r.  

Podstawowym zadaniem 
placówki jest zapewnienie 
całodobowego schronienia 
osobom bezdomnym. Placówka 
świadczy usługi dla mężczyzn 
uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, w podeszłym 
wieku. Schronisko dysponuje 89 
miejscami stałymi oraz izolatką 
dla 4 osób. W okresie 
szczególnie niekorzystnych 
warunków uruchamiamy także 
dodatkowo 10 miejsc na 
materacach. 

Zapewniamy beneficjentom 3 posiłki, odzież uzyskaną z darów, pomoc w załatwieniu formalności, 
kontakty z pracownikiem socjalnym z OPS oraz szereg innych świadczeń. 

W placówce pracuje 5 opiekunów i jeden pracownik socjalny i kierownik. 

Organizujemy działania zmierzające do aktywizacji i animacji życia społecznego, dotyczą one 
podnoszenia kompetencji społecznych, w tym: organizowania czasu wolnego, podniesienia 
świadomości i odpowiedzialności za własne życie. Pobudzenie beneficjentów do aktywności i 
współdziałania przyczyni się do odbudowania więzi społecznych, które mają fundamentalne znaczenie 
dla społecznej aktywności jednostki i przygotowują do pracy w kierunku usamodzielnienia. 
 
Działania aktywizujące podejmowane w Schronisku  w 2017r.: 

• wyjścia na mecze piłki nożnej 

• wyjścia do kina 

mailto:schronisko.rowna@ab.org.pl
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• spotkanie z podróżnikiem 

• zawody w gry planszowe 

• zajęcia kulinarne 

• zajęcia komputerowe 

• zajęcia stolarskie 

• współpraca z Domem Sąsiedzkim w celu przełamania stereotypowego myślenia o osobach 
bezdomnych 

• spotkania z osobami, które wyszły z bezdomności i radzą sobie z chorobą alkoholową w celu 
utworzenia grupy AA 

• pomoc w zbiórce pieniędzy na wyjazd dzieci na kolonie 

• festyn integracyjny dla mieszkańców i społeczności lokalnej 

• całoroczna zbiórka nakrętek, baterii i tonerów dla Filipa 

 

Beneficjenci są włączeni do prac na rzecz placówki, takich jak: 

• sprzątanie pomieszczeń użytkowych w schronisku 

• remonty pomieszczeń i drobne naprawy 

• pomoc w wydawaniu posiłków 

• pomoc w wymianie pościeli, wydawaniu odzieży 

• pomoc mniej sprawnym beneficjentom w wizytach lekarskich, zakupie leków, rejestracji do 
specjalistów. 
 
Nasz pracownik socjalny w 2017r. udzielił porad: 

• zatrudnienie: 15 

• zdrowie: 416 

• uzależnienie: 40 

• administracyjne: 294 

• inne( wyjazdy do lekarzy, kontakt z różnymi instytucjami, kontakty z rodziną itp.): 366 
 
Przez cały rok przychodzi do naszych mieszkańców wolontariuszka P. Iwona, która prowadzi 
indywidualne zajęcia z nauki obsługi komputera. 
W ramach akcji „Przychodnia Studencka” Programu Stałego ds. Praw Człowieka i 
Pokoju IFMSA-Poland w grudniu odwiedziło nas 7 studentów medycyny z lekarzem 
i wolontarystycznie przeprowadzali nieinwazyjne badania wśród chętnych mieszkańców 
naszego schroniska. 
 
W 2017 r. przyjęliśmy 178 bezdomnych mężczyzn. 
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Liczba osób które po raz pierwszy w 2017 r. Korzystały z naszej placówki- 57, w tym z tych osób 18 
deklarowało że nigdy nie korzystało z placówek. 

W roku sprawozdawczym podpisaliśmy umowę z IV Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej( Sąd 
Rejonowy Gdańsk- Południe) w celu pozyskania osób do  nieodpłatnych kontrolowanych prac na rzecz 
dwóch placówek TPBA koła gdańskiego mieszczących się na ul. Równej 14. 

Współpracowaliśmy z różnymi instytucjami i ludzmi dobrej woli, którzy organizowali dla nas zbiórki na 
rzecz naszych mieszkańców. 

 

 

 

 

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

W 2017 roku W Domu Brata Alberta przebywało prawie 200 osób (zrealizowano 38333 świadczenia). 
Nadal podzlecamy zadanie placówce w Grudziądzu (Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta Koło Gdańskie) oraz Stowarzyszeniu 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. W placówce działania 
podejmował również motywator, animator, doradca osoby bezdomnej. Od 2018 roku zatrudniony 
zostanie również psycholog. Motywator (zatrudniony na 40h w miesiącu) odbył 86 spotkań 
indywidualnych z mieszkańcami – dzięki jego wsparciu jeden z mieszkańców zgłosił na stacjonarną 
terapię uzależnień.  

W dalszym ciągu intensywne działania prowadził animator. Poza aktywizacją mieszkańców organizował 
spotkania z gośćmi (np. wolontariuszami schroniska PROMYK). Ponadto udało się nawiązać współpracę 
z gdańską grupą improwizacyjną (Dzikie Węże) – mieszkańcy co miesiąc mają możliwość uczestniczenia 
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w improwizacjach. Nadal wydawana była gazetka w placówce. Zorganizowane zostały również Święta 
Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia. Co dwa tygodnie w placówce odbywa się też Msza św.  

W ciągu roku współpracowaliśmy z 3 wolontariuszami. Ponadto 3 uczestników CIS Gdańsk odbywało u 
nas swoje warsztaty. W ramach projektu „Hej ho, do pracy by się szło” 2 osoby odbyły staż w placówce. 

Kontynuowaliśmy współpracę z Aresztem Śledczym – w ciągu roku pracowały u nas 4 osadzone. 

Kierownik placówki uczestniczy w grupie dotyczącej koordynacji zimowej oraz w tworzeniu Gdańskiego 
Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności. 

Pracownicy socjalni szkolili się w zakresie Dialogu Motywującego oraz Terapii Krótkoterminowej 
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.  

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. 

W placówce przeprowadzony został generalny remont, wymalowane zostały wszystkie pokoje oraz 
korytarze, a także wyremontowano pomieszczenie do wydawania posiłków oraz zmywak.   

Do dyspozycji mieszkańców przekazano jedno z pomieszczeń, które służyć będzie jako sala do zajęć 
oraz drobny warsztat dla mieszkańców.  

Działania finansowane są ze środków miejskich.  
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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. 

 

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. 

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

 

Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznych 
(CTUS) jest partnerskim 
modelem pracy, w którego 
działalność zaangażowane są 
następujące instytucje: 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie - MOPR, Wydział 
Rozwoju Społecznego - WRS, 
Wydział Gospodarki 
Komunalnej WGK (oba 

wydziały są wydziałami Urzędu Miasta Gminy Gdańsk), Gdański Urząd Pracy GUP, Gdański Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych GZNK oraz Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, 
które jest realizatorem zadania. W CTUS przebywają osoby eksmitowane z zasobów lokalowych miasta 
Gdańska na podstawie oferty wystawionej im przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Klienci 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.  

STATYSTYKI: 

• W ciągu 2017 roku w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przebywało 70 osób (10 
dzieci, 28 kobiet, 32 mężczyzn) 

• 30 środowisk opłacało czynsz w CTUS (91%) 

• W 2017 roku wprowadziło się do CTUS – 19 nowych środowisk. Natomiast do mieszkań 
wyprowadziło się 6 osób. 

 

-Ilość wolontariuszy – 0 

-Wizyty studyjne- 2 

-Wydarzenia- 19 wydarzeń zorganizowanych przez nas dla Mieszkańców 

-Remonty- 0 ( ale już wiadomo, że wymagany jest kapitalny remont całego budynku) 

-Działania promocyjne- udział w Gdańskim Dniu Bez Długów 

Myślę, że warto też wspomnieć, że w CTUS nastąpiły duże zmiany niemalże całkowite zmiany kadrowe.  

mailto:ctus@ab.org.pl
mailto:ctus@ab.org.pl
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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 2017 Centrum 
Integracji Społecznej w 
Gdańsku było 
współfinansowane przez 
Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
oraz dotacji przyznanej 
zgodnie z ustawą o 

zatrudnieniu socjalnym z Gminy Gdańsk.  

Reintegracja społeczna i zawodowa w CIS w Gdańsku jest realizowana w partnerstwie obligatoryjnym  
z MOPR w Gdańsku i Gdańskim Urzędem Pracy.  

mailto:cis@ab.org.pl
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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. 

Uczestnicy CIS  

Ilość zgłoszeń (na podstawie skierowania z MOPR w Gdańsku) – 123 – wszystkie osoby skierowane 
przez MOPR w Gdańsku 

Liczba uczestników zajęć w roku 2017 – 130 osób 

Ilość podpisanych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego – 94 osoby 

Ilość przerwanych IPZS – 32 osoby 

Ilość zrealizowanych IPZS – 56, z czego 32 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
bezpośrednio po ukończeniu zajęć w CIS (57% - wskaźnik zatrudnienia) 

 

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 

 rękodzielniczy – bezpośrednio przy CIS 

 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, biurowy 

 PHU Florian- sprzedawca  

 Schronisko Starowiślna - pomoc kuchenna  
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 Beetsma Agencja Pracy - pracownik biurowy  

 Zakład Utylizacyjny- warsztat ekologiczno-utylizacyjny  

 Bar mleczny „Perełka”- pomoc kuchenna  

 Biblioteka społeczna stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”- pracownik biblioteki 

 Dom Św. Brata Alberta – porządkowy 

 Office Bistro sp. z o.o. k. – pomoc kuchenna 

 Pierogarnia Kartuska – pomoc kuchenna 

 Ariel sp. z o.o. k. – pracownik hali  

 Sklep spożywczo monopolowy „Zielone Jabłuszko” – sprzedawca  

 Szkoła Podstawowa nr 60 – konserwator, warsztat porządkowy, warsztat biurowy 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – warsztat biurowy 

 Biuro Rachunkowe Virtus Monika Wojciechowska – warsztat młodsza księgowa 

 Sun and Beauty Make up Artist Milena Szelka – pomoc kosmetyczki 

 Zatoka Sztuki – animator czasu wolnego osób starszych 

 APENA Handel Hurtowy Art. Rolno – spożywczych – warsztat gastronomiczny, pomoc 
kuchenna 

 Impel Cleaning sp. z o.o. – warsztat porządkowy 

 Elkomplex Andrzej Jarząbkowski – warsztat gastronomiczny 

 

 

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

 indywidualne doradztwo zawodowe polega na rozmowach pomiędzy doradcą,  
a klientem, 

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

  Celem grupowych zajęć z doradcą zawodowym jest: 

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

2. poznanie sposobów poszukiwania zatrudnienia, 

3. zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,  

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

6. zrobienie własnego bilansu mocnych i słabych stron 

7. wzmocnienie poczucia własnej wartości 

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

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

4) Uczestnictwo w Targach Pracy 

Działania z zakresu reintegracji społecznej obejmują: 

1) poradnictwo indywidualne i grupowe – psycholog, pracownik socjalny, prawnik, 
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 niemiecki; język angielski; 

4) psychoterapia uzależnień; 

5) imprezy integracyjne i okolicznościowe: 

- 20.01 Kulig z uczestnikami oraz ognisko z pieczonymi kiełbaskami w ramach aktywizacji społecznej; - 
27.01 Warsztaty kulinarne ze zdrową żywnością prowadzone przez eksperta w tej dziedzinie Janusza 
Arrasza, który udowadniał uczestnikom, że za niewielkie pieniądze można zdrowo i smacznie zjeść; - 
03.02 wyjście z uczestnikami do kina;- 10.02 i 13.02 spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku nt. zaangażowania uczestników w wolontariat co spotkało się dużym 
odzewem; - 10.02 spotkanie z rekruterkami agencji pracy co zaowocowało podpisaniem umowy 
jednego z uczestników; - 20.02 wyjście z uczestnikami do restauracji indyjskiej; - 24.03 Wycieczka z 
uczestnikami do Torunia gdzie odwiedziliśmy Muzeum Piernika oraz toruńskie Planetarium; - 27.03 
Rozpoczęły się zajęcia wokalne z chórem Mundus Cantat, pierwszego dnia odbyło się przesłuchanie 
uczestników; - 03.04 uczestnicy wzięli udział w zajęciach integracyjno – socjalizujących Panie w Beauty 
Day / Panowie w Adventure Day; - 07.04 koniec akcji charytatywnej dla zwierząt, wyjazd do schroniska, 
przekazanie zebranej dla bezdomnych zwierząt żywności i różnego rodzaju akcesoriów pracownikom 
schroniska; - 28.04 Odbył się w CIS finałowy koncert na zwieńczenie zajęć wokalnych wraz z chórem 
Mundus Cantat wystąpiło 4 uczestników CIS; - 22.05 – Wyjście z uczestnikami na spacer Brzeźno Molo 
– Park Regana; - 05.06 – wyjście z uczestnikami na Bałtycki Festiwal Nauki na politechnice Gdańskiej; - 
10.06 – wizyta z uczestnikami w Krakowie na Obchodach roku św. Brata Alberta w centrum Jana Pawła 
II; - 09.06 – 14.06 – Wycieczka z uczestnikami Kraków, Zakopane, Słowacja która okazała się strzałem 
w 10 dla uczestników, integracja pełna parą; - 26.06 – wizyta z uczestnikami w CIS Gdynia z okazji dni 
otwartych, grill, zwiedzanie oraz dużo atrakcji czekało na naszych uczestników; - 17.07 Wyjście z 
uczestnikami na kręgle i bilard; - 24.07 Wyjście z uczestnikami na spacer i zwiedzanie latarni morskiej; 
- 14.08 Wyjście z uczestnikami na spacer po Gdańsku oraz obiad w restauracji; - 06-08.09 – wyjazd z 
uczestnikami do Ocypla (zbieranie grzybów, rowery wodne, ognisko, spływ kajakowy); - 24.10 – wyjście 
z uczestnikami na Targi pracy organizowane na Uniwersytecie Gdańskim; - 13.11 – wyjście z 
uczestnikami do restauracji KOS na Gdańskiej starówce; - 11.12 – zajęcia integracyjne o tematyce 
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świątecznej, ubieranie choinek, przygotowywanie kartek świątecznych; - 22.12 – spotkanie wigilijne 
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku. 

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 2017 wydano 6928 posiłków 

- zwrot kosztów przejazdu, w roku 2017 wydano 2857 biletów jednorazowych na przejazdy 
komunikacją miejską 

Zorganizowane szkolenia podnoszące kwalifikacje na otwartym rynku pracy: 

- szkolenie z programu SUBIEKT - 03, 04, 10, 11/ 01/2017 - 3 osoby 

- kurs komputerowy z zakresu Pakietu Office (Word, Excel) 03, 04, 10, 11/ 01/2017  - 3 osoby 

- szkolenie SEP do 1 kV - 26-27.06.2017– 7 osób 

- szkolenie Magazynier z obsługa wózka widłowego - 17-25.10.2016 – 2 osoby 

- szkolenie MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ programu SUBIEKT - 11-16.05.2017 - 3 osoby 

- szkolenie KOSMETYCZNE I, II, III st. - 20.03.2017- 14.04.2017 – 1 osoba 

- szkolenie z obsługi programu COREL DRAW - 15-17.02.2017 - 1 osoba 

- szkolenie PROFESJONALNE SPRZĄTANIE - 4-6.04.2017 - 3 osoby 

Rezultaty 

1. Ilość skierowań do CIS od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 - Gdańsk: 123 

2. Ilość osób realizujących IPZS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017: 130 osób, w tym 25 os. 
uzależnionych od alkoholu; 3 os. uzależnione od narkotyków 

4. Ilość przerwanych IPZS – 32 

5. Ilość osób, które kontynuują realizację IPZS – 43 

6. Ilość zrealizowanych IPZS – 56 

7. Konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym –   630 
godzin 

8. Warsztaty grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym – 286 godzin 

9. Sesje psychoterapeutyczne – 300 godzin 

10. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy – 32 osoby (57% osób, które 
ukończyły program zajęć w CIS Gdańsk) 
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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 roku 2017 Centrum w Sopocie było finansowane 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.). 

CIS w Sopocie w minionym roku angażował się w szereg inicjatyw o wymiarze społeczno – 
integracyjnym oraz zawodowym.  
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W celu zintensyfikowania rekrutacji wzięliśmy udział w programie specjalnym PUP w Gdyni „Żegluj z 
nami” . Realizowaliśmy działania określone umową na realizację przetargu w zakresie reintegracji 
społecznej i zawodowej z MOPS w Sopocie w ramach projektu „Twoja szansa”. Kontynuowaliśmy 
seanse filmowe z dyskusją w ramach Kino Tolerancja, wraz z uczestnikami byliśmy na wycieczce w 
Toruniu, współpracowaliśmy z Pomorskim Bankiem Żywności realizując różnego typu warsztaty – 
kulinarne i ekonomiczne. Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego wielokrotnie odbywali w naszej 
placówce zajęcia obserwując procesy reintegracyjne czy działania związane z pracą socjalną bądź 
doradztwem zawodowym. Organizowaliśmy mini giełdy pracy na terenie CIS w Sopocie oraz na terenie 
PUP w Gdyni. Braliśmy aktywnie udział w licznych organizowanych na terenie Trójmiasta Targach Pracy 
wystawiając również swoje stoisko. 

Braliśmy udział w Sopockim Festynie Organizacji Pozarządowych. 

Wraz z uczestnikami spotkaliśmy się podczas dwóch spotkań świątecznych  - świętując Wielkanoc i 
Boże Narodzenie. 

Wielokrotnie byliśmy w kinie, muzeum, na wystawie. 

Intensywnie współpracowaliśmy z Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, m. in. 
współorganizując  3-miejski Wielokulturowy Piknik Integracyjny w Sopocie, czy przyjmując wizyty 
studyjne zagranicznych gości. 

 

 

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

W roku 2017 rozpoczęło swoją działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Gdyni, które zajęło lokal o powierzchni prawie 400 m2 w budynku przy ul. 
Energetyków 13 A. CIS powstał dzięki finansowanemu ze środków unii 

europejskiej projektowi “System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Gdyni”. W 2017 roku CIS Gdynia 
prowadziło działalność polegającą na aktywizacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gdyni 
spełniających kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W minionym roku udzieliliśmy wsparcia dla 59 
osób, w tym dla  20 kobiet i 39 mężczyzn.  Uczestnicy korzystali średnio z 6 miesięcznego wsparcia.  
Odbyło się 682 konsultacje poradnictwa indywidualnego  z pracownikiem socjalnym, psychologiem i 
doradcą zawodowym. Dzięki poradnictwu grupowemu uczestnicy mogli przybliżyć sobie tematy 
związane z poruszaniem się po rynku pracy, pisaniem dokumentów aplikacyjnych, komunikacją 
interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, czy zarządzanie budżetem domowym i pisaniem pism 
urzędowych – odbyło się 25 takich spotkań.  Brakującą wiedzę przekazywali specjaliści zewnętrzni 
zapraszani na zajęcia z edukacji ogólnej (8 spotkań) jak np. prawnicy, ratownik medyczny czy specjalista 
od praw osób niepełnosprawnych.  Dodatkowo uczestnicy brali udział w zajęciach socjalizująco 
integrujących, takich jak wyjścia do kina, na kręgle czy organizacja grilla, których odbyło się 13.  

Codzienne uczestnictwo osób w zajęciach wypełniają warsztaty zawodowe, realizowane na warsztacie 
wewnętrznym – ogrodniczo- porządkowym oraz na warsztatach zawodowych u zewnętrznych 
pracodawców w profilu usługowym i przemysłowo produkcyjnym. W minionym roku nawiązaliśmy 32 
porozumienia z firmami zewnętrznymi, które zdecydowały się przyjąć naszych uczestników na 
warsztaty zewnętrzne, a 41 uczestników skorzystało z nauki zawodu u zewnętrznego pracodawcy. 
Oprócz nauki przez doświadczenie, wspieraliśmy poprzez organizację szkoleń zawodowych u 
zewnętrznych podmiotów – 9 osób skorzystało z tej formy wsparcia.  

mailto:cis.gdynia@ab.org.pl
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Współpracowaliśmy na zasadzie wolontariatu z 4 osobami – w zakresie prowadzenia zajęć dla 
uczestników i ich codziennego wsparcia.  

Dodatkowo współpracowaliśmy z PUP Gdynia w ramach program “Żegluj z nami”, dzięki któremu nasza 
oferta była narzędziem PUP, w działaniach prowadzonych dla osób długotrwale bezrobotnych.  

Nasi pracownicy chętnie włączali się w lokalne działania, uczestniczyliśmy w Gdyńskiej Koalicji “w 
obliczu bezdomności”, w Gdyńskiej sieci doradców zawodowych oraz w Koalicji na Rzecz Gminnych 
Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

 

  

Punkt charytatywny - Sopot ul. Królowej Jadwigi 6, tel. 58 550 10 02  

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

Wydaje się odzież i żywność (1710 kg). 

W ciągu roku z punktu skorzystało –1210 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. 
Placówka prowadzi też akcję informacyjną dla osób chętnych do skorzystania z innych form pomocy 
znajdujących się na terenie Trójmiasta. 
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku 
Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest partnerem w projekcie 
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion 
Metropolitalny”. Jest to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości 
społecznej w tej części województwa pomorskiego.  

Projekt zakłada wspólne działanie partnerów oraz całego obszaru objętego 
wsparciem OWES w celu szerzenia idei ekonomii społecznej. Wspieramy osoby z 

wykluczenia społecznego, pomagamy tworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej (PES), jak również 
pobudzamy do działania te już istniejące. 

Projekt ma charakter partnerski. TPBA KG odpowiada za tzw. koszyk usług, w którego skład wchodzą 
m.in. takie usługi jak: szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, coaching rozwojowy, usługa księgowa oraz 
marketingowa, wizyty studyjne branżowe, doradztwo specjalistyczne. W ramach projektu TPBA 
zatrudnia specjalistów, których zadaniem jest indywidualne dopasowanie każdej usługi do zgłoszonego 
zapotrzebowania.  

W 2017 roku, w ramach działalności OWES wykonano m.in. takie zadania, jak: 

• Praca nad kształtowaniem oferty usług dostępnych w OWES (doradztwo specjalistyczne, 
szkolenia z zakresu kompetencji podstawowych, usługa marketingowa) w trakcie spotkań z 
przedstawicielami Partnerów: specjalistów oraz doradców kluczowych i animatorów.  

• Podjęcie prac nad zintegrowaniem ścieżki wsparcia i dostępności do poszczególnych usług 
oferowanych w projekcie (skierowania, dokumentacja związana z dostępnością danej usługi, karty 
doradcze). 

• Praca nad uelastycznieniem poszczególnych usług pod zapotrzebowanie zgłoszone przez 
pracowników terenowych.  

• Przygotowano dokumentację oraz przeprowadzono ofertowanie w ramach zasady 
konkurencyjności na doradztwo specjalistyczne z zakresu service design (projektowanie usług) oraz z 
zakresu projektowania i zarządzania zmianą w obszarze umiejętności społeczne (interpersonalne).  

• Przygotowano dokumentację oraz przeprowadzono ofertowanie w ramach zasady 
konkurencyjności na część usług szkoleniowych dotycząca nabycia przez uczestników kompetencji 
podstawowych z obszaru ekonomii społecznej. 

 

 

Towarzystwo w roku 2017 prowadziło klub Cafe Albert. Klub był 
dla mieszkańców miejscem spotkań, w którym mogli realizować 
swoje zainteresowania i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach 
swojej lokalnej społeczności – otwarty od poniedziałku do piątku. 
Dodatkowo zapewniał 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: 

 Animacja społeczności lokalnej - Animator społeczny 
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Animator był odpowiedzialny za aktywizację społeczną środowiska poprzez proponowanie 
różnorodnych form spędzania czasu. Odpowiedzialny był za kontakt z mieszkańcami dzielnicy i 
prowadzenie kącików oraz kawiarenki sąsiedzkiej. Organizował zajęcia stałe w salonie edukacyjnym 
oraz imprezy w salonie społecznym i kulturalnym a także inne dodatkowe aktywności np. udział klubu 
w festynie dzielnicowo-parafialnym - warsztaty plastyczne dla dzieci i konkurs wiedzy o Bracie Albercie, 
konsultacje dietetyczne dla uczestników klubu czy warsztaty kulinarne z Bankiem Żywności.  

 Salon edukacyjny   

Zorganizowano 120 godzin zajęć stałych cotygodniowych w klubie np. artystycznych, komputerowych, 
językowych lub innych w zależności od zainteresowań i potrzeb lokalnej społeczności.  

Plan zajęć: 

  poniedziałki zajęcia języka niemieckiego,  

  wtorki zajęcia języka angielskiego, 

  środy zajęcia z języka hiszpańskiego, 

  czwartki zajęcia plastyczne 

  czwartki nauka gry w szachy 

  spotkania z fizjoterapeutą. 

 

 Salon Społeczny i kulturalny  

Zorganizowano 18 różnych imprez w salonach: 

 

1. Wykład „Filozofia kuchni pięciu przemian”; sztuka parzenia kawy. 

2. „Pocztówki z wakacji – kreatywne myślenie a praktyka” warsztaty połączone w dyskusją. 

3. „Ważki i motyle” – kreatywne wykorzystanie zużytego papieru 

4. „Cuda z papieru – jak nie wyrzucać a wykorzystać” warsztaty 

5. Zabawy z muliną i motkiem. 

6. Warsztaty plastyczne i konkurs wiedzy o św. Bracie Albercie  (Festyn dzielnicowo – parafialny) 

7. Decoupaqe na słoikach 

8. Bibuła włoska – tworzymy kwiatów bukiety 

9. Spotkanie z psychodietetykiem 

10. Rękodzieło – przyozdabianie świeczek różnymi technikami. 

11. Projekcja filmu „Założę czerwone spodnie”. Spotkanie z bohaterkami filmu. 

12. Projekcja filmu „Założę czerwone spodnie”. Spotkanie z bohaterkami filmu , reżyserką oraz 
scenarzystką 

13. Spotkanie z ratownikiem medycznym; wykład „Idea koperty życia z elementami pierwszej 
pomocy”. 
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14. Wstęp do batiku – rękodzieło 

15. Spotkanie z fundacją Vivadental „Zdrowy uśmiech w każdym wieku” 

16. Spotkanie z gośćmi ze schroniska „Ciapkowo” z Gdyni. 

17. Warsztaty historyczne „Dolny Wrzeszcz” 

18. Warsztaty dla pań pt. Być Kobietą. 

 

 Kawiarenka sąsiedzka 

W godzinach otwarcia Cafe Albert można było spędzić wolny czas i skorzystać z drobnego poczęstunku, 
napić się kawy, herbaty, wody w kawiarence sąsiedzkiej. Znaczna liczba uczestników klubu przychodziła 
wcześniej przed zajęciami albo zostawała po aby spędzić czas w miłym towarzystwie, porozmawiać z 
animatorem lub innymi mieszkańcami. 

 Kącik Prasowy   

Funkcjonował w Cafe Albert wydzielony kącik prasowy z magazynami, które najchętniej przeglądali i 
czytali uczestnicy klubu.  

 Kącik Czytelnika  

Funkcjonowała czytelnia z księgozbiorem zawierającym wydawnictwa o charakterze informacyjnym, 
powieści, literaturę piękną itp. 

 Kącik Internetowy   

Goście/uczestnicy zajęć w klubie mogli skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu i drukarki, 
kilka osób było stałymi klientami, pozostali prosili o pomoc w edytowaniu dokumentów, korzystanie 
ze skrzynki mailowej, wyszukiwanie informacji w internecie, instalowanie aplikacji. 

 Kącik porad prawnych  

Odbywały się porady i konsultacje prawne dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza prowadzone przez 
prawników w zapewniającej prywatność atmosferze. Porady prowadzili studenci z Studenckiej 
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej a także profesjonalni radcy prawni. Porady prowadzone były w 
ramach umowy wolontariackiej.  

 

Dodatkowo w ramach klubu sąsiedzkiego zorganizowano: 

 Spotkania sąsiedzkie 

Odbyły się 2 spotkania sąsiedzkie w dniach 18 października oraz 26 października 2017 roku. Spotkania 
służyły rozmowom o wspólnym działaniu oraz aktywizowaniu lokalnych liderów a także wyłonieniu 
grup inicjatywnych, które będą chciały zrealizować swoje przedsięwzięcia na terenie dzielnicy np. w 
ramach lokalnych inicjatyw sąsiedzkich. W spotkaniach uczestniczyło 29 osób. 
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 Sąsiedzkie grupy 
zainteresowań 

Powstały sąsiedzkie grup 
zainteresowań np. grupa 
brydżowa, grupa makijażu oraz 
grupa rysunku w tym mangi. 
Odbyło się 11 spotkań sąsiedzkich 
grup zainteresowań, w których 
uczestniczyło 29 osób. 

 Dni nieznanych kultur 

Zorganizowano imprezę 
tematyczną związaną z konkretną 
nieznaną kulturą – Spotkanie z 

kulturą Galicji Hiszpańskiej. W ramach imprezy odbył się wykład na temat kultury Galicji, koncert 
zespołu oraz poczęstunek dla uczestników. O muzyce zwyczajach i tradycji oraz pięknych miejscach 
opowiadała Susana Allegre Raso (ACORUNA-Galicia – Hiszpania), w programie koncert muzyki 
galicyjskiej w wykonaniu zespołu Liarman – muzyka dawna ze średniowiecznej Europy, pieśni 
renesansowe  z Anglii, stare pieśni Hiszpańskie i Galicyjskie, utwory wczesnobarokowe oraz własne 
kompozycje inspirowane folkiem. Impreza odbyła się 21 grudnia 2017 a uczestniczyło w niej 11 osób.  

 Lokalne inicjatywy sąsiedzkie   

Ogłoszony został konkurs na lokalną inicjatywę sąsiedzką. Konkurs adresowany był do osób 
mieszkających w Dolnym Wrzeszczu lub osób, którym zależy na poprawie wizerunku dzielnicy Dolny 
Wrzeszcz. Wybrane zostały 2 inicjatywy do realizacji: 

1. wykonanie styropianowych domków dla bezdomnych kotków na terenie dzielnicy Dolny 
Wrzeszcz 

2. wykonanie muralu mającego na celu poprawę estetyki dzielnicy Dolny Wrzeszcz. 

Na każdą z inicjatyw został przekazany grant w wysokości 600 złotych. Inicjatywy zostały wykonane i 
podpisano protokoły odbiorcze każdego z zadań. 

 

 Akcje „Podwórkowe sprawy” 

Zorganizowana została akcja podwórkowa w dzielnicy Dolny Wrzeszcz, w której przygotowaniu i 
realizacji uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy. Akcje nawiązywała do jednego z wydarzeń dzielnicy Dolny 
Wrzeszcz - uruchomienie browaru w Kuźniczkach – 1873. W ramach akcji odbył się festyn dzielnicowy 
na terenie Placu Wybickiego w Gdańsku Wrzeszczu Dolnym w dniu 14 października 2017 roku (sobota).  
W czasie akcji odbyły się różne aktywności: 

a) Ważenie podpiwka 

b) Warsztaty kulinarne 

c) Malowanie buziek 

d) Zabawy dla dzieci  

e) Joga  
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f) Gra miejska o Wrzeszczu 

g) Grill dla sąsiadów 

h) Konkurs dla dorosłych na temat Wrzeszcza. 

W evencie uczestniczyło wg szacunków ok. 100 osób ( na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz 
ilości wydanych kiełbasek na grilla). W akcję zaangażowały się różne organizacje i instytucje działające 
na Dolnym Wrzeszczu np. Rada Dzielnicy, Joga Park, Biblioteka pod Kotem i Myszą, Cafe Miód melina. 

 

Wykaz projektów realizowanych przez TPBA W 2017 na podstawie 
zawartych umów 

Lp Nazwa projektu Zleceniodawca 
Termin 

realizacji  

1 

Skutecznie do celu.  Kompleksowe wsparcie 

samotnych osób bezdomnych w procesie 

wychodzenia z bezdomności.  

Gmina Miasta Gdańsk 

MOPR Gdańsk  

01.01.2015  

31.12.2017  

2 Schronisko Dom Brata Alberta 
Gmina Miasta Gdańsk 

MOPR Gdańsk 

01.04.2016 

31.12.2017 

3 Schronisko Dom Brata Alberta 
Gmina Miasta Gdańsk 

MOPR Gdańsk 

01.01.2015  

31.12.2017  

4 
Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób 

bezdomnych  

Gmina Miasta Gdańsk 

MOPR Gdańsk 

01.01.2017 

31.12.2017 

5 Centrum Treningu Umiejętności Społecznych  
Gmina Miasta Gdańsk 

MOPR Gdańsk 

01.01.2017 

31.12.2019 

6 
Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom 

potrzebującym z terenu Sopotu  
Gmina Miasta Sopot  

01.01.2017 

31.12.2017 

7 Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku Gmina Miasta Gdańsk 
01.01.2017 

31.12.2017 

8 
Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – 

Klub Mieszkańca Cafe Albert  
Gmina Miasta Gdańsk 

01.02.2017 

 22.12.2017 

9 
Realizacja programów, działań 

profilaktycznych opartych na metodzie pracy 

ulicznej – streetworking, partyworking. 

Gmina Miasta Gdańsk 
01.05.2017 

31.12.2017 
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Streetworking w środowisku osób 

bezdomnych 

      

10 

Cel? Niezależność! – działania wspierające 

osoby bezdomne w procesie wychodzenia z 

bezdomności  

Pomorski Urząd 

Wojewódzki w 

Gdańsku 

30.06.2017 

31.12.2017 

11 
Noclegownia – bezpieczeństwo socjalne osób 

bezdomnych  

Pomorski Urząd 

Wojewódzki w 

Gdańsku 

30.06.2017 

31.12.2017 

12 

Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla osób 

bezdomnych w Schronisku św. Brata Alberta 

w Gdańsku przy ul. Starowiślnej 3 

Pomorski Urząd 

Wojewódzki w 

Gdańsku  

30.06.2017 

31.12.2017 

13 
Punkt wsparcia żywnościowego dla osób 

bezdomnych i potrzebujących  

Pomorski Urząd 

Wojewódzki w 

Gdańsku 

30.06.2017 

31.12.2017 

14 Cafe Albert – Klub Sąsiedzki (TPBA+ FSB) Gmina Miasta Gdańsk 
01.08.2017 

31.12.2017  

15 Prowadzenie Mieszkania Chronionego  Gmina Miasta Sopot 
01.01.2017 

31.12.2018 

16 

Przetarg SIWZ - Udostępnienie ok 25 miejsc 

dla osób dorosłych w schronisku spełniającym 

wymogi  

Gmina Miasta Gdynia 

/MOPS 

01.10.2017 

30.09.2019 

17 

Przetarg SIWZ- Zapewnienie schronienia i 

wyżywienia 18 mężczyzn bezdomnym chorym 

i niepełnosprawnym klientom MOPS Sopot w 

Schronisko Dom  

Gmina Miasta Sopot / 

MOPS 

01.10.2017 

31.10.2018 

18 

Przetarg SIWZ- Zapewnienie schronienia i 

wyżywienia 20 mężczyznom bezdomnym 

klientom MOPS Sopot w Schronisku  

Gmina Miasta Sopot / 

MOPS 

01.10.2017 

31.10.2018 

19 
System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w 

Gdańsku – komponent usług społecznych  

Gmina Miasta Gdańsk 

– partner wiodący 

 01.03.2017 

30.09.2022 

20 
System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w 

Gdańsku – komponent aktywnej integracji  

Gmina Miasta Gdańsk 

– partner wiodący 

01.03.2017 

30.09.2022 

21 GPS – Gotowość Praca Samodzielność  Gmina Miasta Gdańsk/  
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MOPR 

22 
System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w 

Gdyni  
Gmina Miasta Gdynia  

23 Hej Ho! Hej Ho! Do pracy by się szło! 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego  

01.09.2016 

31.10.2018 

24 

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

01.01.2016 

31.10.2018 

25 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

01.11.2015 

31.10.2018 

26 W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia 

socjalnego jako kompleksowy program 

reintegracji społeczno- zawodowej  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

01.03.2017 

30.06.2023 

27 
Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – 

kontynuacja  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

15.03.2017 

30.06.2023 

 

Streetworking 

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, na 
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 szczegółowe streetworkingu: 
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 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.  

 

Zadanie „Streetworking” w roku 2017 

Zadanie finansowane ze środków projektu „Skutecznie do celu” oraz projektu „Streetworking w 
środowisku osób bezdomnych”.  

Na terenie Gdańska w roku 2017 początkowo pracował jeden zespół streetworkerów złożony z 2 
pracowników terenowych następnie od sierpnia  2 zespoły streetworkerskie (4 osoby). Streetworkerzy 
pracowali 5 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb adresatów działań. 
Współpracowali nie tylko z pracownikami socjalnymi, ale także ze Strażą Miejską, Policją, Pogotowiem 
oraz Strażą Graniczną.  

Statystyka streetworkingu 

ILOŚĆ SPOTKANYCH OSÓB 

Mężczyźni 124 

Kobiety 12 

Osoby które nie 
chciały podać swoich 
danych 

Kobiety 5 

Mężczyźni 30 

RAZEM: 171 
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ILOŚĆ KONTAKTÓW  

Mężczyźni 447 

Kobiety 54 

Osoby które nie 
chciały podać swoich 
danych 

Kobiety 7 

Mężczyźni 40 

RAZEM 548 

 

ILOŚĆ PATROLI 

Straż Miejska 7 

Policja 9 

razem 16 

 

ILOŚĆ INTERWENCJI/ZGŁOSZEŃ 

INTERWENCJI/ZGŁOSZEŃ 30 

 

ILOŚĆ NOWYCH KART 

Mężczyźni 75 

Kobiety  8 

Razem  83 
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – realizacja projektu rozpoczęła 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. 

“ 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. 

 

Promocja 
1. Strona internetowa www.bezdomność.org.pl  

2. Profile na Facebooku –CIS Sopot, CIS Gdańsk, CIS Gdynia, Dom Brata Alberta i inne. 
https://www.facebook.com/pages/Klub-Aktywnego-
Mieszka%C5%84ca/214855165206247 

3. Newsletter wewnętrzny 
4. Konferencje, festyny, imprezy zewnętrzne 

 

Zatrudnienie 
 Zatrudnionych  -  87 osób 

 Umowy cywilnoprawne  –   184  umów (61 osób) 

 

 

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

