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Wykaz ofert, 
 

które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  
na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonym  

na podstawie Zarządzenia Nr 1597/11 Prezydenta Miasta Gdańska  
z dnia 24 listopada 2011 r. i zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu 

 
Zadanie 

1 

Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka i wydawanie opinii diagnostycznej (na 
terenie placówek) na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych  

i przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

1 11 

GDAŃSKA FUNDACJA 
INNOWACJI SPOŁECZNEJ 

ul. Gościnna 14 
80-032 Gdańsk 

Diagnoza w Domach dla dzieci Gdańskiej Fundacji 
Innowacji Społecznej 

2 12 

STOWARZYSZENIE RODZIN 
ZASTĘPCZYCH I 

ADOPCYJNYCH „PELIKAN”  
W GDAŃSKU 

ul. Powstańców Wielkopolskich 9 
80-457 Gdańsk 

Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka  
i wydawanie opinii diagnostycznej na rzecz dzieci 

pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych  
i przebywających w całodobowych placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych 

3 13 

Fundacja Pomorskie Centrum 
Psychotraumatologii 

ul. Ptasia 18 
80-035 Gdańsk 

Diagnoza dziecka – kompleksowa i interdyscyplinarna 

4 14 

FUNDACJA DLA DZIECKA I 
RODZINY „WSCHODZĄCE 

SŁOŃCE” 
ul. Heleny Marusarzówny 3/43 

80-288 Gdańsk 

Przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dziecka  
i wydawanie opinii diagnostycznej (na terenie placówek) 

na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki 
rodziców biologicznych i przebywających  

w całodobowych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych 

Zadanie 
2 

Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

5 2 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Bezdomnych Dom Modlitwy 

AGAPE z/s w Borowym Młynie 
Borowy Młyn 

82-420 Ryjewo 

AGAPE – bezpieczną przystanią 

Zadanie 
3 

Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

6 16 

Stowarzyszenie na rzecz osób  
z kryzysami psychicznymi  

„PRZYJAZNA DŁOŃ” 
ul. Srebrniki 1 

80-282 Gdańsk  

Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc w klubie 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
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Zadanie 
4 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w dziennym domu pomocy: 
 

4 A. dla 28 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

7 1 
KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY 

ul. Ks. Sychty 12/14 
80-276 Gdańsk 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  
w dziennym domu pomocy dla 28 osób  

w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska 

4 B. 
dla 35 osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska, w szczególności z rejonu dzielnic: 

Zaspa, Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze i Żabianka 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

8 3 

STOWARZYSZENIE DOMU 
OPIEKI „ZŁOTA JESIEŃ” 

ul. Hynka 12 
80-465 Gdańsk 

Prowadzenie i zapewnienie 35-ciu miejsc w Dziennym 
Domu Pomocy 

Zadanie 
5 

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  
w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 6 matek z małoletnimi dziećmi, 

matek karmiących i kobiet w ciąży 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

9 6 

PARAFIA RZYMSKO 
KATOLICKA POD WEZWANIEM 
MATKI BOŻEJ BRZEMIENNEJ  

DIECEZJALNY DOM SAMOTNEJ 
MATKI IM. JANA PAWŁA II  

W GDAŃSKU MATEMBLEWIE 
ul. Matemblewska 9 

80-283 Gdańsk   

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku 

wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 6 matek  
z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet  

w ciąży, polegającego na zapewnieniu 2130 świadczeń  
w 2012 roku na kwotę 72 420,00 zł 

10 17 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ – 
POMORSKI ZARZĄD 

OKRĘGOWY W GDAŃSKU 
ul. Słowackiego 14 

80-257 Gdańsk 

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku 

wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 6 matek 
 z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet  

w ciąży 

Zadanie 
6 

Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego  
w noclegowni i jednego gorącego posiłku dla średnio 70 mężczyzn dziennie 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

11 8 

TOWARZYSTWO POMOCY  
im. św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie 
ul. Przegalińska 135 

80-690 Gdańsk 

Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie 
tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni 

 i jednego gorącego posiłku dla średnio 70 mężczyzn 
dziennie 
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Zadanie 
7 

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  
w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 120 mężczyzn  

w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

12 5 

KOŁO GRUDZIĄDZKIE 
TOWARZYSTWA POMOCY im. 

św. Brata Alberta 
ul. Parkowa 22/24 
86-300 Grudziądz 

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku 

wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 120 
mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej 

części budynku 

13 7 

TOWARZYSTWO POMOCY  
im. św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie 
ul. Przegalińska 135 

80-690 Gdańsk 

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku 
wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 70 

mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej 
części budynku 

14 10 

GDAŃSKA FUNDACJA 
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

IM. ŚW. BRATA ALBERTA 
ul. Równa 14 

80-067 Gdańsk 

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku 

wsparcia o standardzie Schroniska 

Zadanie 
8 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla: 

8 A. 
6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie 

na rzecz projektu pracowni remontowej i poradnictwa psychologicznego, domek 29 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

15 15 

Stowarzyszenie na rzecz osób 
 z kryzysami psychicznymi  

„PRZYJAZNA DŁOŃ” 
ul. Srebrniki 1 

80-282 Gdańsk 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 
6 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu 
„Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu 
pracowni remontowej i poradnictwa psychologicznego, 

domek 29 

8 B. 
8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie  

na rzecz projektu pracowni ogrodniczo – porządkowej i zatrudnienie pracownika socjalnego, 
domek 47 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Tytuł projektu 

16 9 

STOWARZYSZENIE 
OPIEKUŃCZO-

RESOCJALIZACYJNE 
„PROMETEUSZ” 

ul. Sucharskiego 1 
80-601 Gdańsk 

Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 
8 bezdomnych matek i dzieci w ramach projektu „Osiedle 

Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni 
ogrodniczo – porządkowej i zatrudnienie pracownika 

socjalnego, domek 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


