
ZARZĄDZENIE NR 2013/16 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy 

społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej w 2017 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

zm.: poz. 1579), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579), art. 17 ust. 1 pkt 3, 11, 14 art. 17 

ust. 2 pkt 3, 4, art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 6, art. 19 pkt 2, 10, 11, 12, 16 w zw. z art. 25 ust. 1, 4, 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930,  

zm.: poz. 1583), art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), art. 10 ust. 3 pkt 2  

w zw. z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, zm.: poz. 1583) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 13 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przyznaje się dotacje podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy 

społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku, wybranym na 

podstawie: 

1) Zarządzenia Nr 1764/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2014 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2017 zadań 

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 1554/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 r., zmienionego 

Zarządzeniem Nr 1534/15 z dnia 16 października 2015 r. (tabela w § 2 – l. p.: 27 – 30; 32; 41 

– 63; 75 – 83; 85); 

2) Zarządzenia Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadań 

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, zmienionego Zarządzeniem  

Nr 24/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. (tabela w § 2 – l. p.: 20; 22 - 26; 28 - 41); 

3) Zarządzenia Nr 1946/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 

zadania z zakresu pomocy społecznej (tabela w § 2); 

4) Zarządzenia Nr 388/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań z zakresu 

pomocy społecznej (tabela w § 2 – l. p. 4); 

5) Zarządzenia Nr 1730/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2016 r.  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 

zadania z zakresu pomocy społecznej (tabela w § 2); 

§ 2. Wykaz podmiotów wraz z kwotami przyznanych dotacji na realizację zadań  

z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej w roku 2017: 

 



L. p. Nazwa podmiotu Aktualna nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

rok 2017 

Termin 

realizacji 

Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności 

1 
Stowarzyszenie Opiekuńczo - 

Resocjalizacyjne „Prometeusz” 

Schronisko i noclegownia dla 

bezdomnych kobiet 
335.800 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

2 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie Towarzystwo 

Wspierania Potrzebujących 

„Przystań” 

Skutecznie do celu. Kompleksowe 

wsparcie samotnych osób bezdomnych  

w procesie wychodzenia  

z bezdomności 

1.905.665 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia  

z bezdomności 

3 Stowarzyszenie MONAR 

Kompleksowe wsparcie osób 

bezdomnych (samotnych rodziców  

z dziećmi) w procesie wychodzenia  

z bezdomności 

314.625 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, 

matek karmiących i kobiet w ciąży 

4 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Mamy w Matemblewie 2015 - 2017 76.650 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Zabezpieczenie 90 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych  

w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich, w tym usług pielęgnacyjnych 

5 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie 

Dom Brata Alberta 1.149.750 
01.01.2015-

31.12.2017 

Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) 

6 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Kryzysami Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń” 

Prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc 

dla osób przewlekle psychicznie 

chorych - typ A w środowiskowym 

domu samopomocy 

304.320 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

7 

Fundacja MAJA  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc  

w środowiskowym domu samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

400.272 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

8 
Fundacja Rozwoju  

i Integracji Społecznej „AKCES” 

Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc  

w środowiskowych domach 

samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w tym 15 miejsc dla 

osób z chorobą Alzheimera) 

511.797 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

9 Fundacja MARCUS 

Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc  

w środowiskowym domu samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

typu B 

532.560 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

10 Fundacja MARCUS 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc  

w środowiskowym domu samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

(choroba Alzheimera) typu C 

264.240 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

11 Fundacja „Sprawni Inaczej” 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc  

w środowiskowym domu samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

246.960 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

12 
Gdańska Fundacja „I Ty Możesz 

Wszystko” 

Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc  

w środowiskowym domu samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

536.064 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

13 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku* 

Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc  

w środowiskowych domach 

samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

653.088 
01.01.2015 - 

31.12.2017 



14 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA 
ŚDS „Młodzieżowy Szopen” 506.088 

01.01.2015-

31.12.2017 

Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

15 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Kryzysami Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń” 

Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc 

w klubie samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

60.864 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

16 
Stowarzyszenie „Nadzieja dla 

Rodziny” 

Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc 

w klubie samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

60.864 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

17 
Stowarzyszenie „Wspólnota 

Serc” 

Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc 

w klubie samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

79.123,20 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

18 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości  

i Rehabilitacji 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc 

w klubie samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi przy  

ul. Marynarki Polskiej 

91.296 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

19 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA 

Prowadzenie i zapewnienie ok. 70 

miejsc w 6 klubach samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

73.036,80 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

20 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA 

Prowadzenie i zapewnienie ok. 70 

miejsc w 6 klubach samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi  

60.864 
01.01.2015-

31.12.2017 

Prowadzenie i zapewnienie 110 miejsc w dziennych domach pomocy dla osób w podeszłym wieku 

21 

Stowarzyszenie Domu Opieki 

„Złota Jesień” Dom Pomocy 

Społecznej Dziennego Pobytu 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w dziennym domu pomocy dla 35 osób 
285.600 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

22 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół 

Strzyży” 
Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” 163.200 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

23 
Gdańska Fundacja  

„I Ty Możesz Wszystko” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w dziennym domu pomocy dla 55 osób  

w podeszłym wieku z terenu Miasta 

Gdańska 

448.800 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Prowadzenie i zapewnienie 76 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubach samopomocy 

24 Fundacja Marcus 

Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc 

dla osób w podeszłym wieku w klubie 

samopomocy 

132.000 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

25 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół 

Strzyży” 
Klub Samopomocy Kisielek 68.640 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

26 
Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości i Rehabilitacji 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc 

dla osób w podeszłym wieku w klubie 

samopomocy przy ul. Marynarki 

Polskiej 134A w Gdańsku 

79.200 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

27 
Fundacja Inicjatyw Społeczno - 

Kulturalnych FORUM 

Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc 

dla osób w podeszłym wieku w klubie 

samopomocy Ujeścisko - Łostowice 

52.800 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

28 
Fundacja Inicjatyw Społeczno - 

Kulturalnych FORUM 

Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc 

dla osób w podeszłym wieku w klubie 

samopomocy „Śródmieście” 

68.640 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 185 osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania 

29 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Kryzysami Psychicznymi 

„Przyjazna Dłoń” 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla około 185 osób  

z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania 

134.774,40 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

30 Fundacja „Autyzm bez Tabu” „Życie bez barier” 80.064 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

 

 



31 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Autystycznym 

„ŻYĆ RAZEM - świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi - mieszkańców Miasta 

Gdańska 

493.736 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

32 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku* 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania 

(Gdańsk, ul. Stanisława Dąbka 6) 

132.089,60 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

33 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku* 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania 

16.696,00 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

34 
Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla około 185 osób  

z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu zamieszkania „SUO FOSY” 

18.000 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 30 osób 

wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji 

organizmu 

35 
Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla około 30 osób wymagających 

pomocy w zakresie rehabilitacji 

fizycznej i usprawnienia zaburzonych 

funkcji organizmu 

145.000 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1070 osób, którzy z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione 

36 Gdańska Spółdzielnia Socjalna 

Świadczenie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla około 1070 

osób, którzy z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób a są jej pozbawione 

2.023.000 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

37 
Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

Świadczenie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania CPS 1  

i CPS 2 

1.222.997 
01.01.2015 - 

31.12.2017 

38 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Pomorski Zarząd 

Wojewódzki 

Świadczenie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania CPS 6 i CPS 8 
1.326.000 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

Prowadzenie mediacji rodzinnych dla co najmniej 10 rodzin 

39 
Stowarzyszenie Rodzin 

„Pelikan”* 
Mediacje rodzinne w Pelikanie 4.167 

01.01.2016 - 

31.05.2017 

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc 

40 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę* 

Prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej wraz z hostelem na 10 

miejsc – Centrum Interwencji 

Kryzysowej Fundacji Dzieci Niczyje  

w Gdańsku 

430.000 
01.01.2016 - 

31.05.2018 

Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności dla około 800 osób potrzebujących 

41 

Związek Stowarzyszeń Bank 

Żywności w Trójmieście  

ul. Tysiąclecia 13 A  

80-351 Gdańsk 

Bank Żywności w Trójmieście 

wsparciem dla potrzebujących 

mieszkańców Gdańska 

7.328 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

42 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Pomorski Zarząd 

Wojewódzki ul. Garbary 12/13  

80-827 Gdańsk 

Pomoc żywnościowa dla 

potrzebujących mieszkańców Gdańska 
7.328 

01.01.2016 - 

31.05.2017 

 

 

 



Zapewnienie gorącego posiłku dla około 212 osób dziennie, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, nie będących bezdomnymi 

43 

Stowarzyszenie Gdański Komitet 

Obywatelski ul. Na Zaspę 45  

80-546 Gdańsk 

Pomocna Dłoń 2016 97.344 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla średnio 76 osób bezdomnych dziennie 

44 

Stowarzyszenie Gdański Komitet 

Obywatelski ul. Na Zaspę 45  

80-546 Gdańsk 

Pomocna Dłoń - bezdomnym 2016 69.000 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi  

w 5 mieszkaniach chronionych 

45 

Fundacja Rozwoju Integracji 

Społecznej „AKCES”  

ul. Nowiny 7 80-020 Gdańsk 

Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób 

niepełnosprawnych, w szczególności  

z zaburzeniami psychicznymi,  

w 1 mieszkaniu chronionym 

13.000 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

46 
Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”  

ul. E. Hoene 6 80-041 Gdańsk 

Mieszkanie chronione przy  

ul. Kisielewskiego w Gdańsku dla  

4 osób z zaburzeniami psychicznymi 

prowadzone przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Serc” 

26.000 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

47 

Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z kryzysami psychicznymi 

„PRZYJAZNA DŁOŃ”  

ul. Chrobrego 56 80-423 Gdańsk 

Prowadzenie mieszkania chronionego 

dla 3 osób chorych psychicznie 
19.500 

01.01.2016 - 

31.05.2017 

48 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku  

ul. Jagiellońska 11  

80-371 Gdańsk* 

Prowadzenie mieszkania chronionego 

dla 2 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

19.500 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

49 

Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA ul. Chopina 42  

80-268 Gdańsk 

WYSEPKA (2 miejsca w 1 mieszkaniu 

chronionym) 
13.000 

01.01.2016 - 

31.05.2017 

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu 

wsparcia dla około 30 osób miesięcznie 

50 

Fundacja MARCUS  

ul. Burzyńskiego 1  

80-462 Gdańsk 

Świadczenie usług asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej jako stałego 

elementu systemu wsparcia dla około 

30 osób miesięcznie 

45.837 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

51 

Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA  

ul. Chopina 42 80-268 Gdańsk 

Prowadzenie punktu wsparcia 

środowiskowego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

67.300 
01.01.2016 - 

31.05.2017 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

52 

Stowarzyszenie „Wspólnota 

Serc” ul. E. Hoene 6  

80-041 Gdańsk 

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego 
55.000 

01.01.2016 - 

31.05.2017 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla 119 osób starszych, przewlekle 

somatycznie chorych, w tym 1 osoby kierowanej w trybie interwencyjnym 

53 

Fundacja „Domus Vitae”  

ul. Gen. Józefa Hallera 227 A  

80-502 Gdańsk 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w domu pomocy społecznej dla 20 osób 

starszych 

624. 000 
01.01.2016 - 

31.05.2018 

54 

Stowarzyszenie Domu Opieki 

„Złota Jesień” Dom Pomocy 

Społecznej ul. Hynka 12  

80-465 Gdańsk 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w domu pomocy społecznej dla 41 osób 

starszych, przewlekle somatycznie 

chorych, w tym dla 1 osoby kierowanej 

w trybie interwencyjnym 

1.476.000 
01.01.2016 - 

31.05.2018 

55 
Gdańska Fundacja Dobroczynności  

ul. Ogarna 29/30 80-826 Gdańsk 

Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc  

w domu pomocy społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie chorych 

288.000 
01.01.2016 - 

31.05.2018 



56 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej  

Al. Niepodległości 778  

80-805 Sopot 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w domu pomocy społecznej dla 50 osób 

starszych, w tym 20 osób przewlekle 

somatycznie chorych 

1.800.000 
01.01.2016 - 

31.05.2018 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 kobiet i dziewcząt 

niepełnosprawnych intelektualnie 

57 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 

Apostolstwa Katolickiego 

Prowincja Polska  

ul. Płońska 20 03-700 Warszawa 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w domu pomocy społecznej dla 58 

kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych 

intelektualnie 

2.366.400 
01.01.2016 - 

31.05.2018 

Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia 

58 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Bezdomnych Dom Modlitwy 

„AGAPE” z/s w Borowym Młynie 

Borowy Młyn 82-420 Ryjewo 

AGAPE - bezpieczną przystanią 264.600 
01.01.2016 - 

31.05.2018 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 150 osób, którzy z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione 

59 
Gdańska Spółdzielnia Socjalna  

ul. Solec 4 80-564 Gdańsk 

Świadczenie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla około 150 

osób, którzy z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób a są jej pozbawione 

1.071.000 
01.01.2016 - 

31.12.2017 

Zabezpieczenie średnio 20 miejsc dziennie dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla 

bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugich, w tym usług 

pielęgnacyjnych 

60 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie 

Dom Brata Alberta 255.500 
01.04.2016 - 

31.12.2017 

Zorganizowanie i prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” dla 15 osób w wieku 60+, 

mieszkańców Miasta Gdańska 

61 
Stowarzyszenie Kulturalno - 

Sportowe „PERFECT” 

Dzienny Dom Senior – WIGOR  

św. Barbary 
122.400 

15.11.2016 - 

31.12.2017 
* nastąpiła zmiana nazwy organizacji 

 

§ 3. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie aneksu do umowy  

o realizację zadania publicznego wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym 

do kwoty przyznanej dotacji pomiędzy organizatorem konkursu a podmiotem wybranym do 

realizacji zadania. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach 

ogłoszeń, stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku i Organizatora konkursu. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 


