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Załącznik 2 Projekty placówek nadzorowanych 
 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NADZOROWANE MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU W 2011 ROKU 

Lp. Nazwa projektu 
Beneficjenci (grupa 

docelowa, ilość) 
Cel projektu Realizator Partner Kwota ogólna 

Źródło finansowania projektu 
(środki UE, GPPiRPA, 

sponsorzy, środki własne, 
bezkosztowo) 

Kwota 
dotacji 

1.  

Prowadzenie 
placówki 

opiekuńczo-
wychowawczej 

wsparcia dziennego 
Świetlica „Pod 

Kasztanem” 

26 dzieci i młodzież 
 5-19 lat 

Wsparcie rodziny poprzez 
prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej Świetlica 
„Pod Kasztanem” 

 120 078,00 
Miasto Gdańsk,  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

93 600,00 

2.  Wakacje z Agentem 30 dzieci i młodzieży 
Organizacja letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej Świetlica 
„Pod Kasztanem” 

 14 000,00 
Miasto Gdańsk,  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

10 000,00 

3.  Wakacje z Agentem 30 dzieci i młodzieży 
Organizacja letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej Świetlica 
„Pod Kasztanem” 

 24 700,00 
Kuratorium Oświaty,  Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej 
2 280,00 

4.  Wakacje z Agentem 30 dzieci i młodzieży 
Organizacja letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej Świetlica 
„Pod Kasztanem” 

 34 480,00 
Pomorski Urząd Wojewódzki, 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
5 000,00 

5.  „Wystarczy Chcieć” 30 dzieci i młodzieży 

Organizacja zajęć kulturalno-
artystycznych oraz edukacyjno – 

rozwojowych dla 
dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej Świetlica 
„Pod Kasztanem” 

 9 000,00 
Miasto Gdańsk,  Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 

7 000,00 

6.  
Zielona szkoła  

w Schodnie 
20 dzieci i młodzieży 

Organizacja zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej  Świetlica 

„Pod Kasztanem” 
 5 000,00 Caritas Archidiecezji Gdańskiej  

7.  
Rok 2011 na 

sportowo 
 

16 

Aktywne przeciwdziałanie 
patalogiom występującym w 
środowisku naszej placówki 

Gdańskie Domy  
Dla Dzieci 

 
 

2402,00 
 

GCPU 
 

2402,00 

8.  Świat w obiektywie  Promowanie i kształcenie Gdańskie Domy Dla     
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14 postawy twórczej, realizacja zajęć 
fotograficznych 

Dzieci 2167,00 GPCU 2167,00 

9.  Kulturalne wibracje 
 

20 

Zaangażowanie dzieci w działania 
alternatywne do zachowań 

ryzykownych 

Gdańskie Domy Dla 
Dzieci 

 4749,00 GCPU 4749,00 

10.  Spójrz inaczej 
 

12 

Ukazanie zagrożeń i skutków 
zażywania środków 
psychoaktywnych 

Gdańskie Domy Dla 
Dzieci 

 
 

5625,00 
 

GPCU 
 

5625,00 

11.  
Oswój świat na 

wyjeździe 
 

12 

Ukazanie zagrożeń i skutków 
zażywania środków 
psychoaktywnych. 

Wykształcenie właściwej postawy 
wobec  problemów uzależnień 

Gdańskie Domy Dla 
Dzieci 

 
 
 

5250,00 

 
 

GPCU 

 
 

5250,00 

12.  
Twój los w twoich 

rękach 
36 

Ukazanie młodzieży różnych 
rozwiązań w sytuacjach 
ryzykownych – nauka 

asertywnego podejmowania 
decyzji 

Gdańskie Domy Dla 
Dzieci 

 
 
 

2000,00 

 
 

GPCU 

 
 

2000,00 

13.  „Pierwsza Praca” 

Grupę docelową 
stanowi 30 

wychowanków Domów 
dla Dzieci GFIS, którzy 

ukończyli 15 r.ż. 

Zwiększenie szans na 
zatrudnienie 30 wychowanków 
DdD GFIS poprzez wzmocnienie 
ich kompetencji społecznych i 

edukacyjnych, nabycie 
praktycznych umiejętności oraz 

zdobycie kwalifikacji 
zawodowych zwiększających 
atrakcyjność na rynku pracy. 

GFIS brak 1 994 26,40 zł środki UE 
1 994 26,40 

zł 

14.  Darowizna z PKO BP Dzieci  - 7 
zakup odzieży, usługi 

stomatologiczne, wycieczka 
RDD nr.2 PKO BP Gdańsk 2.500 zł PKO BANK POLSKI GDAńSK 2.500 zł 

15.  
darowizna rzeczowa 

z Fundacji 
Koprowski dzieciom 

dla Ewy Lewandowskiej 
wychowanki, która 
wróciła do domu 

rodzinnego 

wyprawka RDD nr.2 
Fundacja 

Koprowski 
Dzieciom 

kołdra, 
poduszka 

pościel 
Fundacja Koprowski Dzieciom - 

16.  
Darowizna z 

Fundacji Orlen 
6 dzieci 

dofinansowanie do obiadów 
szkolnych 

RDD nr.2 Fundacja Orlen 2.000 zł Fundacja Orlen Dar Serca 2.000 zł 

17.  Kolonie letnie 4 dzieci wypoczynek letni RDD nr.2 Caritas Łódż 3.200 zł 
Caritas Łódż 

Rodzinny Dom Dziecka Nr.2 
800 zł 

2.400 zł 

18.  
Wyposażenie 

szkolne 
6 dzieci zakup podręczników szkolnych RDD nr.2 

Fundacja 
Energa Gdańsk 

3.100 zł 
Fundacja Energa Gdańsk 

Rodzinny Dom Dziecka nr.2 
1.000 zł 
2.100 zł 
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19.  darowizna 6 dzieci 
dofinansowanie do obiadów 

szkolnych 
RDD nr.2 Fundacja Orlen 1.500 zł Fundacja Orlen Dar Serca 1.500 zł 

20.  

„Spotkania”-
program zajęć 

socjoterapeutyczny
ch dla 

wychowanków 
Pogotowia 

Opiekuńczego -
edycja siódma 

Młodzież przebywająca 
w Pogotowiu 

Opiekuńczym w trybie 
stacjonarnym. Liczba 

grup: -1 
Przedział wiekowy=10-

17 lat 
W zajęciach brało udział 

20 wychowanek oraz 
gościnnie 2 chłopaków 
uczestniczek oraz Kadra 
Zespołu i praktykantka 

PO. 
W tym liczba dzieci z 

rodzin 
alkoholowych:=18 

Cele główne projektu: 
1) Wspomaganie młodzieży 
pochodzącej ze środowisk 

dysfunkcyjnych, dotkniętych 
problemem uzależnień, bądź 

zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym w lepszym radzeniu 
sobie z sytuacją życiową, w jakiej 

się znalazła. 
2) Wspieranie rozwoju dziewcząt 

przejawiających zaburzenia 
emocjonalne (stany depresyjne, 
lękowe), pomoc w uzyskiwaniu 

równowagi psychicznej 
3) Dalsza modernizacja 

pomieszczeń wykorzystywanych 
do prowadzenia zajęć, w zakresie 

wyposażenia pracowni grupy. 

Pogotowie 
Opiekuńcze 

- 
Wnioskowana 

5530 zł 
GCPUA 3310 zł 

21.  

„Wspinaczkowy 
Rower Jaskiniowy” 

Obóz 
socjoterapeutyczny 

Liczba osób objętych 
działaniem=8, w tym 

liczba dzieci z 
rodzinalkoholowych=6, 
liczba grup=2 Przedział 

wiekowy odbiorców 
projektu:13– 18 lat 

Cel główny 
1. Budzenie aspiracji życiowych i 
odkrywanie zasobów własnych 

wychowanków poprzez 
inspirowanie do celowych 

działań. 
2. Zainteresowanie uznanymi 

społecznie sposobami 
zaspakajania potrzeby ryzyka, w 

tym przypadku: turystyka 
kwalifikowana, eksploracja 

jaskiniowa, orientacja w trudnym 
terenie, wspinaczka skałkowa itp. 

3. Zachęcenie do 
alternatywnych sposobów 

zdobywania prestiżu i uznania 
w grupie rówieśniczej. 

4. Odrzucenie negatywnych 
wzorców subkulturowych, 

Pogotowie 
Opiekuńcze 

- 
Wnioskowana 

7553 zł 
GCPU 3600 zł 
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promocja wartości uznanych 
społecznie. 

5. Rozwijanie zdrowej 
rywalizacji, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na 
przestrzeganie zasad „fair 

play”. 

22.  

„Spotkania z 
przygodą"- edycja 

druga (obóz 
socjoterapeutyczny 

w Gołuniu) 

Wychowankowie 
Pogotowia 

Opiekuńczego z Zespołu 
Wychowawczego II, 
młodzież z rodzin z 

problemem 
alkoholowym, która 

brała udział w zajęciach 
całorocznego programu 

Liczba osób objętych 
działaniem:=7 

w tym liczba dzieci z 
rodzin 

alkoholowych:=6liczba 
grup=1, przedział 

wiekowy odbiorców 
projektu:10-17 lat 

Głównym celem wyjazdu było , 
podobnie jak podczas realizacji 
form całorocznych- udzielenie 

wsparcia młodzieży znajdującej 
się w trudnej sytuacji życiowej, 
proponowanie alternatywnych i 

wolnych od uzależnień form 
spędzania czasu wolnego; rozwój 

zainteresowań. 

Pogotowie 
Opiekuńcze 

- 
Wnioskowana 

4489 zł. 
GCPUA 3720 zł. 

23.  
„Systematycznie  do 

celu - BO11” 

Wychowankowie PO i 
ich rodziny 
20 rodzin 

85 uczestników - 
rodzice i dzieci) 

Reintegracja rodzin, działania 
ukierunkowane na powrót dzieci 

do środowisk rodzinnych, 
nawiązanie więzi rodzinnych, 
przywrócenie rodzinom ich 
funkcji wychowawczych i 

opiekuńczych, przeciwdziałanie 
włączaniu dziecka w długofalowy 

proces opieki instytucjonalnej. 

Pogotowie 
Opiekuńcze 

MOPS 105 240 zł. EFS 105 240 zł. 

24.  

Poznaję samego 
siebie – jestem 

świadomym 
rodzicem 

27 rodziców 

Zapobieganie powstawaniu lub 
przeciwdziałanie już istniejącym 
mechanizmom patologicznym w 
rodzinach objętych pomocą OW-

1 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 1 

 6017,00 GPPiRPA 6017,00 

25.  Jestem twórczy VII - 12 dzieci w wieku 7-13 Poznanie najciekawszych miast i Ognisko  4500,00 GPPiRPA 4500,00 
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Mazowsze lat miejsc na Mazowszu, 
tradycji,kultury,obyczajów i 

sztukę ludową, historię,rolnictwo 
i przemysł, legendy regionu 

Mazowsze 

Wychowawcze Nr 1 

26.  Poznaj swój zawód 
8 dzieci w wieku 13-18 

lat 

Poznanie wybranych zawodów 
przez wychowanków Ogniska, 

nauka pisania listów 
motywacyjnych, CV, poznanie 

zasad dot. rozmów 
kwalifikacyjnych 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 1 

 2569,00 GPPiRPA 2569,00 

27.  

Socjoterapia – 
kontynuacja 2011 

– zajęcia 
socjoterapeutyczne 

10 osób – 
wychowanków 

placówki 
10-13 lat (grupa 

młodsza) 

- podniesienie świadomości 
uczestników na temat zagrożeń 
społecznych, wglądu w samego 

siebie, radzenia sobie z własnymi 
emocjami, kształtowanie 
kompetencji społecznych, 
uczenie się prospołecznej 

komunikacji, empatii, 
współodpowiedzialności, 

zwrócenie szczególnej uwagi na 
zagadnienia uzależnień i 

przemocy, ukazanie aktywnych, 
konstruktywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego jako 
alternatywy dla uzależnień i 

zachowań ryzykownych 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 3 

brak 5527zł GPPiRPA 5527zł 

28.  

Dorastanie - 
nadzieje i pułapki (z 

elementami 
socjoterapii) 

– zajęcia 
profilaktyczno- 

edukacyjne 

10 osób – 
wychowanków 

placówki 
14-17 lat (grupa 

młodsza) 

- wyposażenie młodzieży w 
wiedzę dotyczącą uzależnień, 
agresji, autoagresji, chorób 
somatyzacyjnych, zaburzeń 

odżywiania i ich podłoża, 
dyskusja o dojrzałej miłości 

- wypracowanie w uczestnikach 
odpowiedniej, negatywnej 

postawy wobec szerzącej się 
demoralizacji i dysfunkcji 

społecznej 
- wzbudzenie w uczestnikach 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 3 

brak 5561zł GPPiRPA 5561zł 
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poczucia sprawstwa oraz 
zaradności wobec trudności życia 

- wzrost kompetencji z zakresu 
tematyki adolescencji, zjawisk z 

nim związanych, a następnie 
etapów dorosłości 

- trening um. podejmowania 
decyzji, kształtowanie 

prawidłowego systemu wartości, 
uczenie się empatii i wrażliwości 

na innego człowieka 
- prezentacja alternatyw 

atrakcyjnego spędzania czasu 
wolnego dla młodzieży 

29.  
Szkoła dla Rodziców 
– kontynuacja 2011 

Około 12 osób – 
rodziców 

wychowanków 
placówki 

- pogłębienie więzi rodziców z 
własnymi dziećmi 

- trening umiejętności 
wychowawczych 

- zintegrowanie z pozostałymi 
uczestnikami spotkań 

- wzrost kompetencji z zakresu 
tematyki problemów społecznych 

w Polsce i na świecie, zagrożeń 
współczesności, 

niebezpieczeństw okresu 
dorastania młodzieży 

- rozwój zdolności manualnych 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 3 

brak 5125zł GPPiRPA 5125zł 

30.  

Podwieczorki- 
zakup 

podwieczorków dla 
podopiecznych 

Ogniska 
Wychowawczego 
Nr 3 w Gdańsku - 

kontynuacja 

35 wychowanków 
placówki 

- uzupełnienie codziennej diety 
dzieci z rodzin o niskich 

dochodach 
- podniesienie standardu usług 

opieki i wychowania 
świadczonych w placówce 

(codzienny dwudaniowy obiad) 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 3 

brak 13356zł GPPiRPA 13356zł 

31.  

„Bez ryzyka nie ma 
zabawy – czyli jak 
szukać adrenaliny 

która nie krzywdzi” 

14 osób – 
wychowanków 

placówki 
12-15 lat 

- umożliwienie dzieciom 
uczestnictwa w zorganizowanej 

formie wypoczynku połączonego 
z pracą profilaktyczną 

Ognisko 
Wychowawcze Nr 3 

brak 5250zł GPPiRPA 5250zł 
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– wyjazd 
profilaktyczno-

rozwojowy 

- integracja grupy uczestników 
wyjazdu, stwarzanie klimatu 

wzajemnej akceptacji, 
usprawniania poprawnej 

komunikacji, 
współodpowiedzialności, 

samodyscypliny 
- dydaktyka w zakresie tematyki 

uzależnień i zachowań 
ryzykownych oraz modelowanie 

postaw asertywnych 
- ukazanie alternatyw wobec 

patologii społecznych 

32.  
Katolickie Ognisko 

Wychowawcze 

Uczestnicy zajęć to 
dzieci w wieku 

szkolnym, pochodzące z 
rodzin dysfunkcyjnych. 
Dzieci z rodzin o niskim 
statusie materialnym, 

mieszkańcy Gdańska, w 
większości osiedla 

Piecki-Migowo. 
Liczba miejsc: 16 
W 2011 roku w 

zajęciach wzięło udział 
38 osób. 

Cele, pomoc opiekuńczo- 
wychowawcza, praca nad zmianą 
zachowań niepożądanych, praca z 

rodziną, niesienie pomocy 
profilaktyczno-terapeutycznej 

dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych 
z obszaru Miasta Gdańska. 

1. Poprawę w funkcjonowaniu 
społecznym, szkole, domu. 

2. Poczucie bezpieczeństwa i 
akceptacji. 

3. Poczucie wsparcia w grupie. 
4. Lepsze wyniki w nauce, 

poprawna wymowa. 
5. Rozwój zainteresowań. 

6. Aktywny sposób spędzania 
czasu bez środków odurzających i 

alkoholu. 
7. Motywowanie dzieci i rodzin 

do podejmowania działań – 
Większa zaradność. 

8. Zmniejszenie problemu 
związanego z niedożywianiem 
oraz wyrównywanie braków 

odzieży. 

Gdańskie 
Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy 
Dzieciom i 

Młodzieży „Promyk 
Nadziei” 

- 73.386,91 
15.786,91 

Środki własne, 
sponsorzy 

57.600,00 

33.  Młodzieżowy Klub Uczestnicy zajęć to Celem jest pomoc opiekuńczo- Gdańskie - 53.757,98 10.557,98 43.200,00 
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Środowiskowy młodzież w wieku 
gimnazjalnym i ponad 

gimnazjalnym, 
pochodząca z rodzin 

dysfunkcyjnych, mająca 
kłopoty z nauka 

szkolną. Młodzież z 
rodzin o niskim statusie 

materialnym, 
mieszkańcy Gdańska, w 

większości osiedla 
Piecki-Migowo. 

Miejsc 12, w zajęciach 
wzięło udział 20 osób. 

wychowawcza, praca nad zmianą 
zachowań niepożądanych, praca z 

rodziną, niesienie pomocy 
profilaktyczno-terapeutycznej 

młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych z obszaru Miasta 

Gdańska. 
Poprawa w funkcjonowaniu 
społecznym, szkole, domu. 

Zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa. 

Zwiększenie poczucia akceptacji i 
samoświadomości. 

Zwiększenie poczucia wsparcia w 
grupie. 

Lepsze wyniki w nauce. 
Rozwój zainteresowań. 
Aktywizacja zawodowa. 

Aktywny sposób spędzania czasu 
bez środków odurzających i 

alkoholu. 
Zwiększenie motywacji młodzieży 
i rodzin do podejmowania działań 

– Większa zaradność. 
Zmniejszenie problemu 

związanego z niedożywianiem 
oraz wyrównywanie braków 

odzieży. 

Stowarzyszenie 
Niesienia Pomocy 

Dzieciom i 
Młodzieży „Promyk 

Nadziei” 

Środki własne, sponsorzy 
 
 

34.  

„Znajdź klucz” – 
zajęcia 

wspomagające 
rozwój dziecka 

2 grupy po 12 osób – 
dzieci w wieku od 7 do 

11 lat oraz dzieci w 
wieku od 12 do 15 lat, 

wywodzących się z 
rodzin z problemem 

alkoholowym, 
umieszczonych w 

zastępczych 
środowiskach 
rodzinnych. 

Wsparcie działań rodzin 
zastępczych na rzecz 

zaspokajania potrzeb dzieci 
wynikających z wieku, 

doświadczeń, sytuacji osobistej, 
fazy rozwojowej oraz trudności w 

adaptacji. 

Ośrodek Adopcyjno 
– Opiekuńczy w 

Gdańsku 
Brak 1043 zł. GPPiRPA 1043 zł. 



9 

 

35.  

Warsztaty 
wspomagające 

proces 
wychowawczy 

1 grupa – 10 osób 
dorosłych  

z zastępczych środowisk 
rodzinnych 

Edukacyjny-upowszechnienie 
problematyki dotyczącej 
zagadnień związanych z 

trudnościami opiekuńczo – 
wychowawczymi oraz 

rozpowszechnianie wiedzy na 
temat właściwego postępowania 

z dziećmi wywodzącymi się z 
rodzin nadużywających środków 

psychoaktywnych. 

Ośrodek Adopcyjno 
– Opiekuńczy w 

Gdańsku 
Brak 2541 zł. GPPiRPA 2541 zł 

36.  Grodzisko 

Wychowankowie 
Świetlicy 

Środowiskowej „Służba 
Dziecku” 14 

prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych 

Chrześcijańska 
Służba 

Charytatywna 
Świetlica 

Środowiskowa 
„Służba Dziecku” 

MOPS w 
Gdańsku 

69000,00 
Miasto Gdańsk, środki własne, 

bezkosztowo 
50400,00 

37.  Wehikuł czasu 

Wychowankowie 
Świetlicy 

Środowiskowej „Służba 
Dziecku” 14 

wzbogacanie oferty Świetlicy 
Środowiskowej „Służba Dziecku” 
w zajęcia artystyczno-kulturalne 

Chrześcijańska 
Służba 

Charytatywna 
Świetlica 

Środowiskowa 
„Służba Dziecku” 

Biuro 
Prezydenta ds. 
Kultury Urząd 

Miasta w 
Gdańsku 

4670,22 
Miasto Gdańsk, środki własne, 

bezkosztowo 
3000,00 

38.  
Jesteśmy częścią 

przyrody 

Wychowankowie 
Świetlicy 

Środowiskowej „Służba 
Dziecku” 14 

wzbogacanie oferty Świetlicy 
Środowiskowej „Służba Dziecku” 

w zajęcia przyrodnicze 

Chrześcijańska 
Służba 

Charytatywna 
Świetlica 

Środowiskowa 
„Służba Dziecku” 

Urząd Miasta w 
Gdańsku 

13101,72 
Miasto Gdańsk, środki własne, 

bezkosztowo 
8000,00 

39.  
Prowadzenie 

placówki wparcia 
dziennego 

Dzieci od 06 do 14 lat Organizacja czasu wolnego Dom Rodzinny --- 
 

97 819,- 

Miasto Gdańsk (MOPS) 
Fundacja ATLAS, Kuratorzy 
Sądowi, Bank WBK, składki, 

Akcja Pierniczkowa, 1% 

 
61 200,- 

40.  
W magicznym 
świecie baśni 

Dzieci od 3 do 5 lat Organizowanie czasu wolnego Dom Rodzinny ----- 
 

9721,71,- 

Urząd Marszałkowski, 
Fundacja ATLAS, Kuratorzy 

Sądowi,  składki, Akcja 
Pierniczkowa, 1% 

 
6000,- 

41.  
W zdrowym ciele 

zdrowy duch 
Dzieci od 06 do 14 lat i 

rodzice dzieci 
Zajęcia profilaktyczne, szkoła dla 

rodziców 
Dom Rodzinny ------ 

 
10 112,94 

Urząd Miasta Gdańska, 
Fundacja ATLAS, Akcja 

Pierniczkowa, 1% 

 
5000,- 
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42.  
W magicznym 
świecie baśni 

Dzieci od 3 do 5 lat Organizowanie czasu wolnego Dom Rodzinny ----- 
 

12 088,14 
 

Fundacja ATLAS, Kuratorzy 
Sądowi,  składki, Akcja 

Pierniczkowa, 1% 

 
5000,- 

43.  

„Prowadzenie 
placówki 

opiekuńczo- 
wychowawczej 

wsparcia 
dziennego- 

Centrum Frassati” 

50 

Wspieranie emocjonalne i 
społeczne dzieci i młodzieży we 

wszystkich sferach życia oraz 
ściana współpraca z ich rodzinami 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej 

Miasto Gdańsk 234 3840,00 zł. 
Wolontariusze, lokal, 

wyposażenie. 
180 000,00 

zł. 

44.  
Organizacja kolonii 

letnich 
Dzieci 

Zorganizowanie opieki nad 
dziećmi w celu uchronienia przed 

wpływami demoralizującymi 
środowiska 

Świetlica Wsparcia 
Dziennego 

„Przystań” -
Zgromadzenie 

Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 

  Urząd Marszałkowski 5000,00zł 

45.  
Organizacja kolonii 

letnich 
Dzieci ze Świetlicy 

„Przystań” 

Zorganizowanie opieki nad 
dziećmi w celu uchronienia przed 

wpływami demoralizującymi 
środowiska 

Świetlica Wsparcia 
Dziennego 

„Przystań” -
Zgromadzenie 

Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 

  Urząd Miejski 5000,00zł 

46.  
Organizacja ferii 

zimowych 
Dzieci ze Świetlicy 

„Przystań” 

Zorganizowanie opieki nad 
dziećmi w celu uchronienia przed 

wpływami demoralizującymi 
środowiska 

Świetlica Wsparcia 
Dziennego 

„Przystań” -
Zgromadzenie 

Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 

  ZSMDP 3000,00 

47.  
Organizacja kolonii 

letnich 
Dzieci ze Świetlicy 

„Przystań” 

Zorganizowanie opieki nad 
dziećmi w celu uchronienia przed 

wpływami demoralizującymi 
środowiska 

Świetlica Wsparcia 
Dziennego 

„Przystań” -
Zgromadzenie 

Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza 

  ZSMDP 

5000,00zł 
 
 
 

48.  
Organizacja  kolonii 

letnich i ferii 
zimowych 

Dzieci ze Świetlicy 
„Przystań” 

Zorganizowanie opieki nad 
dziećmi w celu uchronienia przed 

wpływami demoralizującymi 
środowiska 

Świetlica Wsparcia 
Dziennego 

„Przystań” -
Zgromadzenie 

Służebnic Matki 

  MOPS 

10000,00zł 
(z ogólnej 

kwoty 
72000,00zł) 
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Dobrego Pasterza 

49.  

Klub samopomocy 
dla osób z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

10 
Poprawa funkcjonowania osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
Stowarzyszenie 

„Wspólnota Serc” 
brak 38 160,00  38 160,00 

50.  

Mieszkania 
chronione dla 4 

osób z 
niepełnosprawności

ą intelektualną 

4 

Poprawa funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w zakresie 

zaradności życiowej oraz 
funkcjonowania w życiu 

codziennym 

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Serc” 

brak 57 600,00  57 600,00 

51.  

Mieszkania 
chronione dla osób 

z 
niepełnosprawności

ą intelektualną 

4 

Poprawa funkcjonowania osób 
Qiepełnosprawnych w zakresie 

zaradności życiowej oraz 
funkcjonowania w życiu 

codziennym 

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Serc” 

brak 57 600,00  57 600,00 

52.  
Placówka 

opiekuńczo 
wychowawcza 

14 

Wsparcie rodziny przez objęcie 
dziecka działaniami 

wychowawczymi, opiekuńczymi i 
edukacyjnymi 

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Serc” 

brak 50 400,00  50 400,00 

53.  Równe szanse 1 Wyrównywanie szans Rdd 
Fundacja Św. 

Mikołaja 
6600,- Fundusz edukacyjny 6600,- 

54.  Ryczałt 8 Wyrównywanie szans Rdd  74400,- 
Ryczałt na utrzymanie 

wychowanków 
74400,- 

55.  
Raz na wodzie, raz 

na lodzie 
Wychowankowie DIR i 
rodzice/opiekunowie 

Wskazanie podopiecznym i 
rodzicom różnych form 

aktywnego spędzania czasu 
wolnego 

DIR brak 17 176,00 zł GPPiRPA, środki własne 2176,00 zł 

56.  
Ja i moi rodzice 

kulturalnie 
Wychowankowie DIR i 
rodzice/opiekunowie 

Wskazanie podopiecznym i 
rodzicom różnych form 

aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Wzmacnianie więzi 

między dziećmi a 
rodzicami/opiekunami 

DIR brak 8835,00 zł GPPiRPA, środki własne 4255,00 zł 

57.  
Klub profilaktyczny 
– My i nasi rodzice 

Wychowankowie DIR i 
rodzice/opiekunowie 

Zajęcia socjoterapeutyczne dot. 
zakresu uzależnień i postaw 

życiowych. Przygotowanie do 
właściwego postrzegania i 
wypełniania roli rodzica. 

DIR brak 4585,00 zł GPPiRPA 1120,00 zł 

58.  Na sportowo żyję Wychowankowie DIR i Aktywne spędzanie czasu DIR Brak 9480,00 zł GPPiRPA, środki własne 5625,00 zł 
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zdrowo rodzice/opiekunowie wolnego, integracja grupy 

59.  
Prawa dziecka i 

człowieka 
Wychowankowie DIR i 
rodzice/opiekunowie 

Zajęcia mające na celu 
uświadamianie Raw dziecka i 
człowiek. Integracja grupowa 

DIR brak -------- bezkosztowo ………….. 

60.  

Prowadzenie 
placówki 

opiekuńczo - 
wychowawczej 

wsparcia dziennego 
– Świetlica 
„Słoneczne 
Wzgórze” 

 

26 osobowa grupa 
dzieci i młodzieży 

Pomoc dzieciom oraz ich 

rodzinom poprzez prowadzenie 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej wsparcia 

dziennego. Świetlica stanowi 

bezpieczne miejsce, oferujące 

alternatywne formy spędzania 

wolnego czasu (program zajęć 

grupowych, rekreacyjnych, 

artystycznych i innych), 

mobilizujące podopiecznych do 

pracy nad sobą i swoim 

zachowaniem (program 

pedagogiczny, warsztaty 

psychologiczne), poprawy 

wyników w nauce (zajęcia 

edukacyjne, reedukacja) oraz 

szerokiego rozwoju. 

Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej 

 120 078,00 26 478,00 – środki własne 93 600,00 

61.  

Centrum 

Wielofunkcyjnej 

Pomocy Osobom 

Starszym 

- działalność Punktu 

Informacji oraz 

Pomocy w Kryzysie 

(porady, informacje 

oraz wykłady 

informacyjne dla 

społeczności 

lokalnej), 

Środowisko lokalne, 

osoby starsze wiekiem, 

osoby doświadczające 

przemocy w rodzinie, 

rodziny zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym, dzieci z 

rodzin objętych pomocą 

społeczną. 

Łącznie z Centrum 

skorzystało około 600 

osób. 

Podniesienie jakości życia 

beneficjentów bezpośrednich 

i pośrednich. 

DPS „Ostoja” 

- MOPS w 

Gdańsku: ZPS nr 

1 i 2 Filia V, 

- Gdańskie 

Stowarzyszenie 

Pedagogów 

Praktyków, 

- SP nr 11 w 

Gdańsku, 

- Gimnazjum nr 

11 w Gdańsku, 

- Polski Związek 

27161,43 Środki własne - 
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- organizacja 

półkolonii dla dzieci 

z rodzin objętych 

pomocą społeczną, 

- współpraca z 

Klubem Seniora 

„Ostoja”. 

Emerytów, 

Rencistów 

i Inwalidów. 

Oddział 

Okręgowy w 

Gdańsku, 

- CIK w 

Gdańsku, 

- Komisariat VII 

w Gdańsku. 

62.  Koncert kolęd 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, 

środowisko lokalne, 

zaproszeni goście 

(łącznie około 100 

osób). 

Aktywizacja seniorów, integracja 

środowiska lokalnego, 

zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych. 

DPS „Ostoja” - - Bezkosztowo - 

63.  

Uroczystość 

Jubileuszu z okazji 

100-lecia urodzin 

mieszkanki DPS 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, rodzina 

mieszkanki, zaproszeni 

goście, przedstawiciele 

różnych instytucji 

(łącznie około 100 

osób). 

Obchody jubileuszu 100 lat 

mieszkanki Domu. 
DPS „Ostoja” - 200,00 Środki własne - 

64.  

Koncert poezji i 

pieśni 

Wielkopostnych 

wraz z 

przedstawieniem 

teatralnym „Ballada 

o krzyżu” 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, 

środowisko lokalne, 

zaproszeni goście 

(łącznie około 100 

osób). 

Aktywizacja seniorów, integracja 

środowiska lokalnego, 

zaspokojenie potrzeb duchowych 

i kulturalnych. 

DPS „Ostoja” - - Bezkosztowo - 

65.  

Koncert grupy 

„Retro” z okazji 

Dnia Matki 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, 

środowisko lokalne, 

rodziny seniorów, 

Aktywizacja seniorów, integracja 

środowiska lokalnego, 

zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych. 

DPS „Ostoja” - - Bezkosztowo - 
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zaproszeni goście 

(łącznie około 100 

osób). 

66.  

Artystyczne 

spotkania – edycja 

IV 

 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, 

środowisko lokalne, 

dzieci z przedszkoli, 

uczniowie szkół 

podstawowych i 

gimnazjum, zaproszeni 

goście (łącznie około 

300 osób). 

Prezentacja twórczości 

artystycznej dzieci z przedszkoli, 

młodzieży ze szkół oraz seniorów 

z DPS z dzielnic Gdańsk Stogi, 

Przeróbka, Krakowiec. 

 

DPS „Ostoja” 

Gimnazjum nr 

11 w Gdańsku, 

SP nr 11 

w Gdańsku, 

Przedszkola z 

dzielnic Stogi, 

Przeróbka i 

Krakowiec. 

- Sponsorzy 
(upominki, 

poczęstunek) 

67.  

Jednodniowa 

wycieczka dla osób 

niepełnosprawnych 

do Ogrodu 

Dendrologicznego 

w Wirtach. 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, 

członkowie Klubu 

Seniora „Ostoja”. 

(40 osób) 

Aktywizacja seniorów, integracja 

mieszkańców DPS, uczestników 

DDP oraz członków Klubu Seniora 

„Ostoja”, zaspokojenie potrzeb  

kulturalnych i turystycznych. 

 

DPS „Ostoja”  
1100,00 

 

Wkład własny uczestników 

wyjazdu 
- 

68.  
„Babcia, dziadek 

z półkolonii”. 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, dzieci 

oraz rodziny objęte 

pomocą społeczną. 

(15 dzieci i ich rodziny; 

80 seniorów) 

- Rozwijanie u dzieci umiejętności 

udzielania pomocy i wsparcia 

osobom starszym, chorym, 

niepełnosprawnym poprzez 

zaznajomienie ich z życiem 

codziennym seniorów, 

- wzmacnianie czynników  

ochronnych i minimalizowanie 

czynników ryzyka patologii 

(związanej z brakiem opieki, 

brakiem konstruktywnej oferty 

spędzania czasu wolnego dla 

dzieci z rodzin zamieszkałych w 

dzielnicach Stogi i Przeróbka). 

DPS „Ostoja” 

- MOPS w 

Gdańsku: ZPS nr 

1 i 2 Filia V, 

- Gdańskie 

Stowarzyszenie 

Pedagogów 

Praktyków, 

 

1000,00 Sponsor Grupa Lotos SA. 
1000,00 zł 

 

69.  
Wydarzenie 

artystyczne pt.: 

Mieszkańcy DPS, 

uczestnicy DDP, 

Aktywizacja seniorów, integracja 

środowiska lokalnego, 
DPS „Ostoja”, DDP 

- TVO Band, 

- Spółdzielnia 
2000,00 

Sponsorzy, 

Środki własne 

(Poczęstune

k , 
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Wehikuł czasu w 

Ostoi – lata 20, lata 

30 (spektakl 

teatralny, moda, 

zwyczaje piosenki z 

lat 20 i 30 

w wykonaniu 

seniorów z „Ostoi” 

oraz koncert 

zespołu TVO Band). 

środowisko lokalne, 

seniorzy z innych DPS i 

DDP, zaproszeni goście 

( łącznie około 300 

osób). 

zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych. 

Mieszkaniowa 

„Rozstaje”, 

- Szkoła Wizażu 

i Stylizacji 

„Beauty Art”, 

- Policealne 

Studium 

Kosmetyki 

Naturalnej, 

- Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 

9 

upominki,  

usługi itp.) 

70.  

IV Towarzyskie 

Rozgrywki 

Warcabowe 

Seniorzy z Domów 

Pomocy Społecznej, 

Dziennych Domów 

Pomocy z Trójmiasta. 

(20 osób) 

- pogłębienie stosunków oraz 

relacji między seniorami z innych 

Domów, 

- mobilizacja osób w podeszłym 

wieku do pracy nad swoją 

sprawnością umysłową, 

- zachęcenie do treningu gry w 

warcaby jako jednego z wielu 

sposobów na spędzanie wolnego 

czasu, 

- sprawdzenie swoich 

umiejętności na tle rówieśników. 

DPS „Ostoja”, DDP  100,00 Środki własne - 

71.  

Wojewódzki 

Konkurs  Literacko- 

-Arystyczny 

domy pomocy 

społecznej, dzienne 

domy pomocy, kluby 

seniora  z województwa 

pomorskiego 

aktywizacja, integracja seniorów, 

prezentacja uzdolnień 

artystycznych 

Dom Pomocy 

Społecznej Gdańsk - 

Oliwa 

brak 1 500,00 środki własne Brak 

72.  
Akcja „Cała Polska 

czyta dzieciom” 

dzieci z wybranych 

przedszkoli, domu 

dziecka oraz szpitala 

dziecięcego na terenie 

Gdańska- -Oliwy 

integracja pokoleniowa, poprawa 

sprawności intelektualnej osób 

starszych, rozwijanie wrażliwości 

i wyobraźni, wspieranie rozwoju 

emocjonalnego dzieci 

Dom Pomocy 

Społecznej Gdańsk - 

Oliwa 

brak brak bezkosztowo brak 
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73.  

Żyć zdrowo i 

kolorowo – festyn 

integracyjny na 

wzgórzu Św. 

Wojciecha 

Rodziny ze środowiska 

lokalnego i mieszkańcy 

DPS 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży 

z rodzin z problemem 

alkoholowym w różnego typu 

działania alternatywne dla 

zachowań ryzykownych. 

Integracja osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie z mieszkańcami 

środowiska lokalnego. 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Gdańsku ul. 

Starogardzka 20 

Parafia 

Rzymsko-

katolicka pod 

wezwaniem Św. 

Wojciecha w 

Gdańsku ,SP nr 

40 

MOPS 

15.800 
4.998 GPPiRPA ,4.000 

sponsorzy, 6.802 środki własne 
5.000 


