
ZARZĄDZENIE NR 2014/16 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 

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 

 

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, 12, 14 art. 17 

ust. 2 pkt 3, 4, art. 18 ust. 1 pkt 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. 18 ust. 1, ust. 2 oraz art. 93 ust. 1, ust. 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), art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2 pkt 2, art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), art. 41 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 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. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach  

2017 - 2019 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 1788/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2016 r.,  

w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1929/16 

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2016 r. 

§ 2. W oparciu o wyniki prac Komisji wybrano podmioty uprawnione i przyznano 

kwoty dotacji na realizację zadań w 2017 r.: 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą 

Przyznana 

kwota dotacji 

[zł] 

Zadanie II. Zabezpieczenie miejsc w mieszkaniach chronionych dla  

22 usamodzielnianych wychowanków, w lokalach znajdujących się w zasobach miasta 

Gdańska 

1 
Fundacja dla Rodziny 

„Ogniska Nadziei” 

Prowadzenie mieszkania chronionego 

dla 10 usamodzielnianych 

wychowanków, w lokalu znajdującym 

się w zasobach miasta Gdańska przy 

ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 4 

81.000 

2 Fundacja „Obudź Nadzieję” 

Zabezpieczenie 12 miejsc  

w mieszkaniu chronionym dla 

usamodzielnianych wychowanków 

97.200 

 

 



Zadanie III. Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska w lokalu znajdującym się w zasobach 

miasta Gdańska 

3 
Gdańska Fundacja Innowacji 

Społecznych 
„Dom pod Cyprysami” 626.600 

Zadanie IV. Zabezpieczenie 67 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska w lokalach wynajętych na otwartym 

rynku przez podmiot prowadzący placówkę 

4 
Fundacja dla Rodziny 

„Ogniska Nadziei” 
„Dom nad Potokiem” 519.800 

5 
Fundacja dla Rodziny 

„Ogniska Nadziei” 
„Dom pod Azaliami” 660.200 

6 
Gdańska Fundacja Innowacji 

Społecznych 
„Dom przy Gościnnej” 660.200 

7 
Gdańska Fundacja Innowacji 

Społecznych 
„Dom pod Irysami” 660.200 

8 
Gdańska Fundacja Innowacji 

Społecznych 
„Dom nad Jarem” 660.200 

Zadanie VII. Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym dla osób oczekujących na dom pomocy społecznej 

9 
Gdańska Spółdzielnia 

Socjalna 

Usługi asystenta osobistego osoby  

z zaburzeniami psychicznymi 
231.920 

Zadanie VIII. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla niewidomych  

i słabowidzących mieszkańców Gdańska 

10 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Pomorski 

„Chcemy wiedzieć i umieć” 120.000 

Zadanie IX. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” dla 30 osób w wieku 60+, 

mieszkańców Miasta Gdańska 

11 
Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej 

Dzienny dom Seniora  

„Gdański Wigor” 
244.800 

Zadanie X. Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 60 

osób starszych dziennie 

12 
Stowarzyszenie Gdański 

Komitet Obywatelski 

„Pomocna Dłoń 2017 – Obiadek dla 

babci i dziadka” 
150.600 

Zadanie XI. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 5 osób 

przewlekle somatycznie chorych, w wieku starszym, kierowanych w trybie 

interwencyjnym 

13 
Stowarzyszenie Dom Opieki 

„Złota Jesień” 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc  

w domu pomocy społecznej dla osób 

starszych, przewlekle somatycznie 

chorych, kierowanych w trybie 

interwencyjnym 

180.000 

Zadanie XII. Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla 30 osób nietrzeźwych 

dziennie 

14 
Towarzystwo Wspierania 

Potrzebujących „Przystań” 

Prowadzenie noclegowni 

niskoprogowej dla 30 osób 

nietrzeźwych dziennie 

216.000 

 



Zadanie XIII. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych 

15 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Beata Alberta  

Koło Gdańskie 

„Czyścioszek” – prowadzenie łaźni 

dla osób bezdomnych 
55.000 

Zadanie XIV. Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) 

16 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Beata Alberta  

Koło Gdańskie 

Centrum Treningu Umiejętności 

Społecznych 
390.000 

Zadanie XV. Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu 

„Osiedle Sitowie” 

17 
Stowarzyszenie „Wspólnota 

Serc” 

Zapewnienie 6 miejsc hostelowych 

czasowego pobytu dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi  

w ramach projektu „Osiedle Sitowie” 

91.800 

18 Stowarzyszenie MONAR 
„Wspólny dom – droga do 

samodzielności” 
91.800 

19 Stowarzyszenie MONAR „Hostel MONAR – MARKOT” 122.400 

20 

Stowarzyszenie Opiekuńczo-

Resocjalizacyjne 

„Prometeusz” 

Hostel „Osiedle Sitowie” 122.400 

21 

Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości  

i Rehabilitacji 

Wsparcie mieszkańców domu 31  

w ramach Osiedla Sitowie 
91.800 

22 

Fundacja Oparcia 

Społecznego Aleksandry 

FOSA 

„FOSA na Sitowiu” 122.400 

§ 3. Warunkiem zlecenia realizacji zadań i przekazania przyznanych kwot dotacji jest 

zawarcie pomiędzy Ogłaszającym konkurs a podmiotami, których oferty zostały wybrane 

umów o realizację zadań publicznych wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym 

dostosowanym do kwot przyznanych dotacji. 

§ 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 oraz Organizatora konkursu. 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


