
Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 roku 

(stan na styczeń 2019 r.) 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji zadania Termin realizacji 
Nazwa organizacji realizującej 

zadanie, dane kontaktowe 

1.  

Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym z 
wykorzystaniem wolontariuszy – Wolontariat Sąsiedzki 
– wsparcie Sopockich Seniorów. 
Wolontariat Sąsiedzki jest formą pomocy 
niesamodzielnym sopockim seniorom, których dotyka 
problem poczucia osamotnienia. Stanowi on istotną 
możliwość integracji społecznej w ramach społeczności 
lokalnej. Z jednej strony wpływa na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa i zmniejszenie uczucia osamotnienia 
seniorów, z drugiej zaś – stymuluje aktywność i wpływa 
na zwiększenie zaangażowania obywatelskiego 
mieszkańców Sopotu. 

Biuro: 
Sopockie Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu -
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji 
Ul. Marynarzy 4 
81-835 Sopot 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji 
Tel. 58 341 83 52 

2.  

Zapewnienie ciepłych posiłków osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone. 
Celem zadania jest zaspokajanie niezbędnej potrzeby 
życiowej (jedzenia) mieszkańcom i osobom 
przebywającym na terenie Sopotu, które własnym 
staraniem nie mogą go sobie zapewnić z powodu trudnej 
sytuacji życiowej. Zadanie obejmuje również zapewnienie 
dowozu posiłków do osób w podeszłym wieku, chorych, 
niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie samodzielnie 
dotrzeć do punktu wydawania posiłków. 

Stołówka dla ubogich im. Św. Brata Alberta 
Al. Niepodległości 778 
81-805 Sopot 

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
Tel. 58 555 78 78 
http://www.gdansk.caritas.pl 

3.  

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy 
typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą 
Alzheimera. 
Umożliwienie nauki w codziennej egzystencji osób 
zaburzonych, w tym z chorobą Alzheimera jest celem 
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu C 
w Sopocie. Poprzez wsparcie i wspólną pracę osoby tam 
przebywające utrzymują dobrą formę fizyczną i 
psychiczną, utrzymują umiejętności społeczne w zakresie 
samoobsługi, zaradności życiowej czy rozwijają swoje 
zdolności oraz zainteresowania. Dom zapewnia opiekę od 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C 
Ul. Kopernika 11 
81-846 Sopot 
 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Fundacja Niesiemy Pomoc 
Tel. 791 011 240 
http://www.niesiemypomoc.org.pl 



poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dostosowany 
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

4.  

Klub aktywności społecznej STER- Klub Samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Zadanie publiczne jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia 
środowiskowego dla osób z niepełnosprawnościami (w 
szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną). 
Celem klubu jest również umożliwienie alternatywnego 
spędzania czasu wolnego, pomoc w podtrzymywaniu i 
rozwijaniu funkcjonowania w życiu codziennym oraz 
zwiększenie dostępu do informacji o usługach 
świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Osoby korzystające ze wsparcia Centrum 
STER są wspierane i motywowane do podejmowania 
aktywności społeczno-zawodowej. Spotkania odbywają 
się 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki w 
godzinach 15:30-18:30. 

Stowarzyszeni Na Drodze Ekspresji  
Ul. Marynarzy 4 
81-835 Sopot 
 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji 
Tel. 58 341 83 52 

5.  

Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego. 
Mieszkanie chronione jest formą wsparcia osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej – osób bezdomnych, która 
ma zapewnić warunki samodzielnego funkcjonowania, 
bez stałego nadzoru cechującego pobyt w placówce 
stacjonarnej. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest 
treningiem zapewniającym warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku i integracji ze 
społecznością lokalną, który przygotowuje osoby 
bezdomne, pod opieką specjalistów do samodzielnego  
życia oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. 

ul. Młyńska 11 
81-713 Sopot 
Wymagane: skierowanie MOPS Sopot 

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Gdańskie 
tel. 58 343 28 37 
http://www.bezdomnosc.org.pl/ 

6.  

Udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i 
rodzinom o najniższych dochodach- Bank Żywności w 
Trójmieście. 
Potrzebami wskazującymi na konieczność realizacji 
zadania są przede wszystkim przeciwdziałanie 
marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów 
niedożywienia i głodu na terenie Gminy Miasta Sopot. 
Działania podjęte przez ZS BŻT mają na celu złagodzenie 
skutków ubóstwa poprzez wsparcie osób potrzebujących, 
znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, 
wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sopocie w paczki żywnościowe, które wydawane są w 

Punkt Wydawania Paczek: 
Ul. Królowej Jadwigi 6 
81-765 Sopot 
Skierowanie MOPS Sopot 
Poniedziałek 15:00-17:00 
Czwartek 15:00-17:00 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Związek Stowarzyszeń Bank 
Żywności w Trójmieście 
Tel. 58 325 24 48 
http://www.bztrojmiasto.pl 



Punkcie Charytatywnym w poniedziałki i czwartki od 
15:00-17:00. 

7.  

Zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy 
osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do 
schroniska lub noclegowni Zimowy Punkt 
Interwencyjny. 
Przedmiotem zadania jest zapewnienie pobytu 
interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym 
nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni. 
Zimowy Punkt Interwencji jest miejscem gdzie podczas 
mroźnych nocy będą mogły przebywać osoby bezdomne. 
ZPI funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia od godz. 19:00 
do 7:00. Podczas pobytu osoby bezdomne mogą również 
skorzystać z gorącego napoju. 

Al. Niepodległości 778 
80-105 Sopot 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
tel. 58 555 78 78 
http://www.gdansk.caritas.pl/ 

8.  

Prowadzenie pomocy rzeczowej dla osób zwalnianych z 
więzienia oraz ich rodzinom. 
Pomoc osobom zwalnianym z więzienia udzielana jest 
poprzez wydawanie bonów żywnościowych dla  
przetrwania pierwszych dni na wolności i ma na celu 
łagodzenie skutków ubóstwa, zapobiegania 
przestępczości oraz tworzenie warunków wyjścia z 
trudnych sytuacji życiowych. 

Ul. 3 Maja 71 
81-850 Sopot 
Wtorek 10:00-12:00 
Skierowanie MOPS Sopot 

01.01.2019r. – 31.12.2019 Stowarzyszenie Penitencjarne 
„Patronat” – Oddział w Gdańsku z 
siedzibą w Sopocie 
Tel. 58 551 59 88 

9.  

Specjalistyczne poradnictwo. 
Zadanie polega na udzielaniu porad osobom które u 
siebie lub swego bliskiego podejrzewają chorobę jak 
również opiekunom, którzy już czynnie opiekują się 
chorymi. W ramach poradnictwa osoby zgłaszające się 
osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem internetu 
mogą otrzymać pomoc przygotowującą ich do funkcji 
opiekuńczych, zapoznającą ze sposobami pielęgnowania 
chorego czy w rozwiązywaniu indywidualnych 
problemów, m.in. prawnych.  
Dyżury odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godz. 
10:00 do 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia. Poradnictwo 
jest również prowadzone, w szczególnych przypadkach w 
ramach działań interwencyjnych w domu chorego. 

Ul. Armii Krajowej 94 
81-824 Sopot 

01.01.2019r. – 31.12.2019 Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Chorobą Alzheimera 
Tel. 58 551 63 64 

10.  

Wsparcie rodzin zastępczych. 
Celem zadania jest podniesienie kompetencji 
wychowawczych opiekunów z rodzin zastępczych w 
zakresie sprawowanej opieki nad powierzonymi 
sopockimi dziećmi.  Trudności wychowawcze wynikają z 

- 01.02.2019r. – 30.06.2019r.  Sopockie Stowarzyszenie Rodzin 
Zastępczych 
Tel. 533 433 588 



różnorodnych obszarów problemowych dzieci 
powierzonych do opieki oraz niewystraczającej oferty 
wsparcia edukacyjnego. Zadanie również  przeciwdziała 
wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych poprzez 
organizację poradnictwa psychologicznego raz w 
miesiącu przez 3 godziny w okresie 5 miesięcy oraz 
specjalistycznego szkolenia „TBRI- Interwencja Relacyjna 
Oparta na Zaufaniu, Praca z dziećmi w oparciu o więź”. 

11.  

Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym 
z terenu Sopotu. 
Celem zadania jest prowadzenie pomocy w formie 
wydawania odzieży używanej oraz środków czystości i 
drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych 
mieszkańców Sopotu przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który kieruje osoby do 
punktu charytatywnego w dniach jego działania tj. w 
poniedziałki i środy. 

Punkt charytatywny 
ul. Królowej Jadwigi 6  
81-765 Sopot 
Poniedziałek 15:00 – 17:00 
Środa 9:00 – 11:00 
Skierowanie MOPS Sopot 

01.01.2019r. – 31.12.2019r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta Koło Gdańskie 
Tel. 058 343 28 37 
 

12.  

Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i 
rodzinom o najniższych dochodach. 
Pomoc żywnościowa udzielana jest osobom i rodzinom, 
które znalazły się w krytycznej sytuacji życiowej z 
powodu utraty pracy, braku środków do życia, 
bezradności, zdarzenia losowego, choroby, 
niepełnosprawności i są podopiecznymi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Ta forma pomocy 
ma daje możliwość złagodzenia problemów związanych z 
niedostatkiem, łagodzi również skutki ubóstwa, 
niedożywienia i wykluczenia społecznego. 

Punkt Udzielania Pomocy 
Al. Niepodległości 797B 
81-810 Sopot 
Wymagane: skierowanie MOPS Sopot 

01.01.2019r. – 31.12.2019r. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Pomorski Zarząd Wojewódzki 
Tel. 58 301 32 73 

13.  

Zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla 
dzieci z rodzin problemowych. 
Placówka jest otwarta codziennie od poniedziałku do 
piątku. Działania obejmują: zapewnienie opieki, wsparcie 
psychologa, organizowanie czasu wolnego, zajęcia 
edukacyjno-wychowawcze i reedukacyjne, zapewnienie 
ciepłego posiłku oraz wypoczynku letniego i zimowego 
oraz pracę z rodziną dziecka. 

Ul. Armii Krajowej 68 
81-844 Sopot 
Wymagane: Skierowanie MOPS Sopot 

01.07.2018r. – 31.12.2020r. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” 
Tel. 58 551 57 86 
http:// www.sopockidom.pl 

14.  

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. 
Usługi opiekuńcze to forma wsparcia skierowana do osób 
niesamodzielnych, wymagających pomocy w 
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Obejmuje 

Punkt obsługi świadczeniobiorców 
Al. Niepodległości 797A 
81-810 Sopot 
Tel. 58 555 17 94 
Wymagane: Skierowanie MOPS Sopot 

01.07.2018r. – 30.06.2020r.  Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Pomorski Zarząd Wojewódzki 
Tel. 58 301 32 73 



opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny wraz ze 
świadczeniobiorcą ustalał zakres, okres i miejsce 
świadczenia usług. Wysokość odpłatności 
świadczeniobiorcy reguluje Uchwała Rady Miasta Sopotu. 

15.  

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. 
Usługi opiekuńcze to forma wsparcia skierowana do osób 
niesamodzielnych, wymagających pomocy w 
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Obejmuje 
opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalnych wraz ze 
świadczeniobiorcą ustalał zakres, okres i miejsce 
świadczenia usług. Wysokość odpłatności 
świadczeniobiorcy reguluje Uchwała Rady Miasta Sopotu. 

Punkt obsługi świadczeniobiorców 
Ul. Kopernika 11 
81-846 Sopot 
Tel. 58 661 77 27 
Wymagane: Skierowanie MOPS Sopot 

01.07.2018r. – 30.06.2020r.  Fundacja Niesiemy Pomoc 
Tel. 791 011 240 
http://www.niesiemypomoc.org.pl 

 

 


