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Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny realizowane przez organizacje pozarządowe w 2023 roku 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji realizującej  
zadanie/Dane kontaktowe Termin i miejsce realizacji zadania Charakterystyka zadania 

1 Prowadzenie mieszkania 
chronionego treningowego 

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

01/01/2023 –  31/12/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Mieszkanie chronione jest 
zlokalizowane w budynku 
Sopockiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Społecznej,  
ul. Młyńska 11, 81 – 713 Sopot 

Mieszkanie chronione jest formą wsparcia osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej, która ma zapewnić warunki 
samodzielnego funkcjonowania, bez stałego nadzoru 
cechującego pobyt w placówce stacjonarnej, jednak ze 
wsparciem w sferze psychologicznej, socjalnej, 
zawodowej. Pobyt w mieszkaniu chronionym 
treningowym ma zapewnić warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku i integracji ze 
społecznością lokalną, przygotowującą osoby bezdomne, 
pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia, tym 
samym przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. 

2 
Zapewnienie opieki w placówce 
wsparcia dziennego dla dzieci z 
rodzin problemowych 

Stowarzyszenie „Sopocki Dom” 
tel. 58 551 57 86 
http://www.sopockidom.pl 
 

01/01/2021 – 30/06/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Siedziba Stowarzyszenia „Sopocki 
Dom”, ul. Armii Krajowej 68,  
81 – 844 Sopot 

Działalność placówki wsparcia obejmuje: 
• zapewnienie dzieciom opieki i możliwości spędzania 

wolnego czasu, 
• zorganizowanie dożywania, 
• zorganizowanie zajęć edukacyjno – wychowawczych,  
• wspieranie rozwoju dziecka poprzez umożliwienie 

kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie 
oddziaływań wychowawczych, 

• pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych 
(reedukacja), 

• zapewnienie wsparcia psychologiczno – 
pedagogicznego, 

• wspieranie rodziny w sprawowaniu jej opiekuńczej 
funkcji, współpraca z rodziną. 

3 Kuchnia dla ubogich im. św. 
Brata Alberta 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
tel. 58 555 78 78 
http://www.caritas.gda.pl 

01/01/2023 – 31/12/2023 
Posiłki będą wydawane  
w jadłodajni przy Alei 
Niepodległości 778,  
81 – 805 Sopot 

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom 
z terenu Sopotu, które własnym staraniem nie mogą go 
sobie zapewnić oraz dowóz posiłków do osób w 
podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych, w 
szczególności samotnych, które nie są w stanie 
samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków. 
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4 Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu B 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski 
Zarząd Wojewódzki 
tel. 58 301 32 73 
http://www.pkpsgdansk.pl 

01/01/2023 – 31/12/2025 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
typu B,  
ul. Kazimierza Wielkiego 14,  
81 – 780 Sopot 
Dom zapewnia opiekę od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach 08:00 – 16:00 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Sopotu ośrodka 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – 
środowiskowego domu samopomocy typu B.  
Działalność domu obejmuje: 
• zachowanie dobrej formy psychofizycznej oraz 

sprawności funkcjonalnej, 
• zachowanie umiejętności społecznych w zakresie 

samoobsługi i zaradności życiowej, 
• utrzymanie lub opóźnienie utraty sprawności 

funkcjonowania i zaradności życiowej, 
•  utrzymanie zdolności i zainteresowań, 
• rozwijanie i kształtowanie umiejętności spędzania 

wolnego czasu, 
• podtrzymywanie umiejętności wykonywania prostych 

prac z zakresu gospodarstwa domowego, 
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, 
• utrzymywanie i rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 

5 Wolontariat Sąsiedzki – 
wsparcie sopockich seniorów 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji 
tel. 58 341 83 52 
http://www.ekspresja.org 

01/01/2023 – 31/12/2023 
Siedziba Stowarzyszenia Na 
Drodze Ekspresji 
ul. Marynarzy 4 
81 – 835 Sopot 

Wolontariat Sąsiedzki jest formą pomocy 
niesamodzielnym sopockim seniorom w wieku 60+, 
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 
poczucia osamotnienia seniorów, z drugiej zaś – 
stymuluje aktywność i wpływa na zwiększenie 
zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Sopotu. 
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6 
Klub Aktywności Społecznej 
STER – Klub Samopomocy dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji 
tel. 58 341 83 52 
http://www.ekspresja.org 

01/01/2023 – 31/12/2025 
Zajęcia odbywają się w Akademii 
Don Kichota, przy Alei 
Niepodległości 829,  
81 – 810 Sopot 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Sopotu klubu 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Działalność klubu obejmuje: 
• pomoc w podtrzymaniu dobrej formy fizycznej, 

psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników, 
• pomoc w podtrzymaniu umiejętności społecznych w 

zakresie samoobsługi, zaradności życiowej, 
•  pomoc w podtrzymaniu lub opóźnienie utraty 

sprawności funkcjonowania w życiu codziennym, 
• pomoc w podtrzymaniu zdolności oraz zainteresowań, 
• zapoznawanie z różnymi technikami plastycznymi, 
• podtrzymanie umiejętności wykonywania prostych prac 

z zakresu gospodarstwa domowego, 
• poradnictwo oraz wsparcie dla opiekunów. 

7 Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu C 

Fundacja Niesiemy Pomoc 
tel. 791 011 240 
http://www.niesiemypomoc.org.pl 

01/01/2023 – 31/12/2025 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
typu C, ul. Kopernika 11, 
81 – 846 Sopot 
Dom zapewnia opiekę od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach: 08:00 – 16:00. 

Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Sopotu ośrodka 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 
środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób 
dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera.  
Działalność domu obejmuje: 
• wsparcie psychologiczne dla uczestników domu oraz ich 

rodzin, 
• warsztaty terapii zajęciowej, 
• trening kulinarny, 
• podtrzymywanie / osiągnięcie nauki codziennej 

egzystencji uczestników, 
• podtrzymywanie / utrzymywanie umiejętności 

społecznych uczestników, 
• podtrzymywanie / utrzymywanie umiejętności 

wykonywania prostych prac z zakresu gospodarstwa 
domowego przez uczestników, 

• spotkania integracyjne. 
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8 
Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla mieszkańców 
Sopotu 

Fundacja Niesiemy Pomoc 
tel. 791 011 240 
http://www.niesiemypomoc.org.pl 

01/07/2022 – 31/12/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Obsługi Klienta 
ul. Kolejowa 14, 81 – 835 Sopot 

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym 
zamieszkałym na terenie Sopotu, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają 
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
niezmieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić. Zakres usług opiekuńczych 
obejmuje: 
• opieka higieniczna – pielęgnacyjna; 
• pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
•  zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  
Pracownik socjalny wraz ze świadczeniobiorcą ustala 
zakres, okres i miejsce świadczenia usług. Wysokość 
odpłatności świadczeniobiorcy reguluje Uchwała Rady 
Miasta Sopotu. 

9 
Świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski 
Zarząd Wojewódzki 
tel. 58 301 32 73 
http://www.pkpsgdansk.pl 

01/07/2022 – 31/12/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Obsługi Klienta 
ul. Kolejowa 14, 81 – 835 Sopot 

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym 
zamieszkałym na terenie Sopotu, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają 
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
niezmieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić. Zakres usług opiekuńczych 
obejmuje: 
• opieka higieniczna – pielęgnacyjna; 
• pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
• zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 
Pracownik socjalny wraz ze świadczeniobiorcą ustala 
zakres, okres i miejsce świadczenia usług. Wysokość 
odpłatności świadczeniobiorcy reguluje Uchwała Rady 
Miasta Sopotu. 
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10 Regularna pomoc żywnościowa 
dla mieszkańców Sopotu 

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

01/01/2023 – 31/12/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Punkt Wydawania Paczek: 
ul. Królowej Jadwigi 6 
81-765 Sopot 
Paczki będą wydawane w każdą 
trzecią środę miesiąca w 
godzinach 09:00 – 15:00, zgodnie 
z listą osób wskazanych przez 
MOPS Sopot 

Zapewnienie wsparcia żywnościowego dla potrzebujących 
mieszkańców Sopotu, w szczególności podopiecznym 
MOPS w Sopocie, przygotowanie i wydanie paczek 
żywnościowych dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, skierowanych przez MOPS w Sopocie. 

11 Pomoc żywnościowa i rzeczowa 
PKPS dla mieszkańców Sopotu 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski 
Zarząd Wojewódzki 
tel. 58 301 32 73 
http://www.pkpsgdansk.pl 

01/01/2023 – 31/12/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Punkt Wydawania Żywności: 
ul. Kazimierza Wielkiego 14,  
81 – 780 Sopot 
 

Zorganizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych 
mieszkańców Sopotu – dla osób i rodzin będących 
podopiecznymi MOPS w Sopocie, które znalazły się w 
krytycznej sytuacji życiowej z powodu utraty pracy, braku 
środków do życia, choroby, niepełnosprawności, 
sieroctwa, wielodzietności, bezradności, zdarzenia 
losowego oraz zorganizowanie dla beneficjentów 
programu edukacyjnego, mającego na celu zapoznanie z 
zasadami zdrowego żywienia, przeciwdziałania 
marnowaniu żywności, racjonalnego gospodarowania i 
zarządzania budżetem domowym.  

12 
Zapewnienie pomocy 
rzeczowej osobom 
potrzebującym z terenu Sopotu 

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

01/01/2023 – 31/12/2023 
Wymagane jest skierowanie 
MOPS Sopot 
Punkt charytatywny 
ul. Królowej Jadwigi 6 
81 – 765 Sopot 
Poniedziałek 15:00 – 17:00 
Środa 9:00 – 11:00 

Prowadzenie pomocy w formie wydawania odzieży 
używanej dla najuboższych mieszkańców Sopotu, 
skierowanych przez MOPS w Sopocie do punktu 
charytatywnego (dni działania: poniedziałki i środy) oraz 
dystrybucja środków czystości i drobnego sprzętu 
kuchennego.  
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13 Poradnictwo dla opiekunów 
osób chorych na Alzheimera 

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 
Chorobą Alzheimera 
tel. 58 551 63 64 
http://alzheimer-gdansk.fast-page.org 

01/01/2023 – 31/12/2023 
Poradnictwo będzie prowadzone 
w siedzibie Stowarzyszenia, ul. 
Armii Krajowej 94, 81 – 824 Sopot 
we wtorki i czwartki w godzinach 
10:00 – 14:00 

Prowadzenie poradnictwa – zapewnienie wsparcia i 
udzielanie informacji osobom potrzebującym, 
opiekunom, rodzinom osób z niepełnosprawnością z 
powodu choroby Alzheimera. W ramach poradnictwa 
osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia osobiście, 
telefonicznie, za pośrednictwem poczty internetowej 
otrzymają pomoc: 
• przygotowującą ich do wykonywania funkcji 

opiekuńczych, 
• w dotarciu do odpowiednich instytucji i placówek 

medycznych (diagnostyka), pielęgniarskich, socjalnych, 
• zapoznającą ze sposobami pielęgnowania chorego, 
• przy opracowaniu strategii opieki nad chorym, 
• w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, m.in. 

prawnych, 
• w umieszczeniu chorego w Domu Pomocy Społecznej. 

14. 
Zapewnienie ciepłego posiłku 
obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terenie 
Sopotu z powodu wojny - 2023 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
tel. 58 555 78 78 
http://www.caritas.gda.pl 

09/01/2023 – 31/03/2023 
Posiłki będą wydawane  
w jadłodajni przy Alei 
Niepodległości 778,  
81 – 805 Sopot przez 7 dni w 
tygodniu, w godzinach 13:00 – 
15:00 

Zapewnienie pomocy w postaci ciepłego posiłku 
obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Sopotu 
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, 
skierowanych przez Centrum Wsparcia Ukrainy. 
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