Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 roku
(stan na styczeń 2017 r.)
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania
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, organizowania czasu wolnego, zajęcia
edukacyjno – wychowawcze i reedukacyjne, zapewnienie
ciepłego posiłku oraz wypoczynku letniego i zimowego,
praca z rodziną dziecka.
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 socjalny wraz ze
świadczeniobiorcą ustalał zakres, okres i miejsce
świadczenia
usług.
Wysokość
odpłatności
świadczeniobiorcy reguluje Uchwała Rady Miasta Sopotu.
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami
psychicznymi
Celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania jest wsparcie dostosowane do
szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,
w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Pracownik socjalny wraz ze świadczeniobiorcą, w
uzasadnionych przypadkach również z opiekunem
prawnym, ustala zakres, okres i miejsce świadczenia
usług. Wysokość odpłatności klienta za usługi uzależniona
jest od sytuacji rodzinnej oraz jego dochodu. Wysokość
odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej.

Miejsce realizacji zadania

Termin realizacji

Nazwa organizacji realizującej
zadanie, dane kontaktowe
Stowarzyszenie „Sopocki Dom”
tel. 58 551 57 86
http://www.sopockidom.pl/

ul. Armii Krajowej 68
81-844 Sopot
Skierowanie MOPS Sopot

01.01.2014 r. – 30.06.2018 r.

Punkt obsługi świadczeniobiorców:
al. Niepodległości 797 a
81-810 Sopot
tel. 58 555 17 94
Skierowanie MOPS Sopot
Punkt obsługi świadczeniobiorców:
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
tel. 58 661 77 27
Skierowanie MOPS Sopot
Punkt obsługi świadczeniobiorców:
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
tel. 58 661 77 27
Skierowanie MOPS Sopot

01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki
tel. 58 301 32 73

01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

Fundacja „Niesiemy Pomoc”
tel. 58 661 77 27
http://www.niesiemypomoc.org.pl/

01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.

Fundacja „Niesiemy Pomoc”
tel. 58 661 77 27
http://www.niesiemypomoc.org.pl/

5.

6.

7.

8.

prowadzenie mieszkania chronionego
Mieszkanie chronione jest formą wsparcia osób będących
w trudnej sytuacji życiowej – osób bezdomnych..
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną wraz z odpowiednim wsparciem w
sferze psychologicznej, socjalnej, zawodowej.
prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy
typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą
Alzheimera
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sopocie jest
ośrodkiem
wsparcia
przeznaczonym
dla
osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów
samopomocy. Dom zapewnia opieką od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz zajęcia terapeutyczne
według
planu
wspierająco
–
aktywizującego
opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika,
m.in. zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia
plastyczne, kulinarne i kulturalne. Uczestnicy mają
zapewniony ciepły posiłek. Możliwy jest dowóz osób,
które mają problemy z poruszaniem się i dotarciem do
Ośrodka. Koszt pobytu uzależniony jest od dochodu
uczestnika i jego rodziny. Dom dostosowany jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej
sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone

udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom
i rodzinom o najniższych dochodach

prowadzenie pomocy w formie wydawania żywności dla
najuboższych mieszkańców Sopotu
9.

10.

prowadzenie pomocy w formie wydawania odzieży

ul. Młyńska 11
81-713 Sopot
Skierowanie MOPS Sopot

01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

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

ul. Kopernika 11
81-846 Sopot
tel. 791 011 240
Skierowanie MOPS Sopot

01.01.2017 r. – 31.10.2017 r.

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

Stołówka dla ubogich im. św. Brata Alberta
al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Skierowanie MOPS Sopot
Punkt wydawania:
al. Niepodległości 797 b
81-810 Sopot
Skierowanie MOPS Sopot
Punkt wydawania paczek:
ul. Królowej Jadwigi 6
81-765 Sopot
czwartek 15:00 – 17:00
Skierowanie MOPS
Punkt charytatywny:

01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.

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

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki
tel. 58 301 32 73

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

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

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata

używanej dla najuboższych mieszkańców Sopotu

prowadzenie pomocy w formie wydawania bonów na
żywność dla byłych więźniów i ich rodzin
11.

12.

13.

zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy
osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do
schroniska lub noclegowni – Zimowy Punkt
Interwencyjny (ZPI) 2017
zapewnienie poradnictwa specjalistycznego udzielane
przez Polskie Towarzystwo Pomocy Społecznej
w Gdańskim Telefonie Zaufania "Anonimowy Przyjaciel"
i Internetowym Telefonie Zaufania
specjalistyczne poradnictwo dla osób z chorobą
Alzheimera i ich opiekunów

14.

15.

Sopot – Aktywni Mieszkańcy. Realizacja indywidualnych
ścieżek reintegracji dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Królowej Jadwigi 6
81-765 Sopot
poniedziałek 15:00 – 17:00
środa 9:00 – 11:00
Punkt wydawania:
ul. 3 Maja 71
81-850 Sopot
wtorek 10:00-12:00
Skierowanie MOPS Sopot
Zimowy Punkt Interwencyjny
(przy temperaturze -5°C i trudnych
warunkach pogodowych)
al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. 58 301 00 00
pomoc@telefonzaufania.org.pl
codziennie 16:00 – 6:00
cały rok
Punkt:
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
wtorek i czwartek
10:00 – 14:00
ul. Marynarzy 4
81-835 Sopot

Alberta Koło Gdańskie
tel. 58 343 28 37
http://bezdomnosc.org.pl/
01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Stowarzyszenie Penitencjarne
"Patronat" Oddział w Gdańsku
(z siedzibą w Sopocie)

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

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

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Polskie Towarzystwo Pomocy
Telefonicznej
tel. 58 302 12 80
http://www.tz-gdansk.org.pl/
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
tel. 58 551 63 64
http://alzheimer-gdansk.fastpage.org/slabid-27.htm
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
ul. Marynarzy 4
81-835 Sopot
tel (58) 341-83-52

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

