ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO
KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO
w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2019r.
Lp.
pr.
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NAZWA ORGANIZACJI

Fundacja Adaptacja
w Gdyni

Bank Żywności w Tczewie

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Chojnice
"Akolada"

4

Salezjańska Fundacja
"ZWIASTOWANIE"

5

Zarząd Okręgowy
Związku Inwalidów
Wojennych
Rrzeczypospolitej Polskiej
w Gdańsku

6

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Pomorski
Zarząd Wojewódzki w
Gdańsku

7

Fundacja Dom Rain
Mana w Sopocie

8

Gdyńskie Stowarzyszenie
Osób Niesłyszących Ich
Rodzin i Przyjaciół
EFFETHA

SIEDZIBA

TEMAT , OPIS PROJEKTU

Kwota
przyznana

Gdynia, 81-007
ul. Chylońska 217

"Klub Wsparcia dla Seniora" - aktywizacja i integracja osób
starszych na bazie Klubu Seniora w dzielnicy Gdynia -Cisowa.
Zajęcia edukacyjne dot. tematyki prozdrowotnj, warsztaty
rozwoju umiejętności społecznych ,wycieczki plenerowe
jednodniowe i dwudniowa.

83-110 Tczew,
ul. Armii Krajowej
2A/B13

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udzielanie
pomocy żywnościowej osobom skrajnie ubogim i zagrożonym
bezdomnością z terenu województwa pomorskiego''(funkcjonowanie Banku Żywności), pozyskiwanie, gromadzenie
nadwyżek żywności i przekazywanie je organizacjom
wspierajacym osoby potrzebujące wsparcia, warsztat kulinarny i
szkolenie nt. niemarnowania żywności.

12 000

89-608 Swornegacie
ul. Sosnowa 3

"TANIEC I MUZYKA - coś z tego wynika. Edycja 2019" zajęcia (w ramach funkcjonowania świetlicy wiejskiej)
inspirowane muzyką i tańcami dawnymi jako konstruktywna
forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych (mieszkańcy Ciechocina - gm. Chojnice) warsztaty wokalne i taneczne, zajęcia z rytmiki, występy w
środowisku loklalnym, wyjazdowe.

6 000

84-252 Zamostne
Kniewo,
Al.. Lipowa 117
(gm. Wejherowo)

"Tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych" - poszerzenie oferty
zajęć artystyczno-rzemieślniczych, sportowych i edukacyjnych
na bazie 2 placówek wsparcia dziennego w Rumi i Kniewie oraz
organizacja wypoczynku letniego i wyjazd edukacyjnokulturalnyc dla dzieci i rodziców.

15 000

Gdańsk, 80-819
ul. Okopowa 5

"Oparcie społeczne dla członków Związku Inwalidów
Wojennych RP" - organizowanie: spotkań wspierających,
intyegrujących, aktywizujących, wizyty u chorych i samotnych,
udział w uroczystościach kombatanckich.

9 750

5 000

Gdańsk, 80-827
ul. Garbary 12/13

,, Pomoc rzeczowa oraz dystrybucja żywności skierowana do
najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa
pomorskiego w ramach unijnego programu FEAD''.

12 000

Sopot, 81- 881
ul. Kolberga 6b/25

,,Bliżej Domu RAIN MANA. Wycieczka integracyjna osób z
autyzmem i ich rodzin"- jednodniowa wycieczka (Bory
Tucholskie) wraz z piknikiem dla 15 dorosłych osób z
autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami wraz z opiekunami i
wolontarisuzami łącznie około 50 osób (trening umiejętości
społecznych, integracja).

2 800

Gdynia, 81- 311
ul. Warszawska 76

"Klub Wsparcia Seniorów Głuchoniemych" - aktywizacja i
integracja osób starszych i niepelnosprawnych. Zajęcia
klubowe,wycieczki plenerowe, zzajęcia na basenie, zajęcia
twórcze, wyjścia do kina, wsparcie opiekuna- tłumacza j.
migowego.

9 000

Gdańsk, 80-504
Al.Gen. Hallera 239

"Klub Seniora - Wzajemnie Inspiracje- tworzenie systemu
oparcia społecznego dla osób chorych i seniorów." Spotkania
klubowe, wyjścia do placówek kulturalnych, spotkania z
psychologiem, z ciekawymi ludźmi, świąteczne. Integracja
międzypokoleniowa.

9 000

9

Projekt Pełni Szczęścia w
Gdańsku

10

"Odmień swoją codzienność". Oferta zajęć aktywizującointegracyjnych dla osoób z zaburzeniami psychicznymi - zaj.
Bytów, 77-100
Stowarzyszenie
muzyczno-ruchowe,logopedyczne, hipoterapia, wyjazd
"JESTEŚMY" w Bytowie ul. Szarych Szeregów 13
rehabilitacyjno-rekreacyjny nad morze, rodzinny wyjazd
integracyjno-rekreacyjny na kręgle.

8 000

Gdańsk, 80-396
ul. Śląska 66B

"SENIOR W POTRZEBIE" - punkt konsultacyjny dla
kombatanta. Utworzenie punktu wsparcia świadczącego
szeroką pomoc stacjonarną i mobliną na rzecz seniorów i
kombatantów (porady prawne, psychologiczne, doradztwo
socjalne, zaspokojenie potrzeby kontaktów społecznych, rozwój
zainteresowań), uroczyste otwarcie Punktu.

7 000

Gdańsk, 80-305
ul. Wita Stwosza 73

,, Zesłańcy Sybiru na Pomorzu''- działania wspierające,
integracyjne skierowane do osób starszych, kombatantów ,
kultywujące pamięć zdarzeń historycznych (Marsz Pamięci w
Białymstoku), upowszechnianie wartości patriotycznych wśród
młodzieży.

4 500

11

Związek Byłych Więźniów
Politycznych Zarząd
Główny w Gdańsku

12

Związek Sybiraków
Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego w
Gdańsku

13

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Uzależnionych i
Umierających "OSIEM"

14

Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta
Koło w Człuchowie

77-300 Człuchów
ul. Średnia 14

"Prowadzenie łaźni i pralni dla osób bezdomnych" - dla osób
niekorzystających z Noclegowni (zadbanie o higienę,
motywowanie do zmian) Koszt.: zakup bielizny, śr.higieny
i czystości, media,płace koordynatora i księgowej.

3 950

15

Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta
Koło w Człuchowie

77-300 Człuchów
ul. Średnia 14

"Działania zmierzające do usamodzielnienia osób bezdomnych
korzystających z Noclegowni w Człuchowie" (schronienie, praca
socjalna, motywowanie do walki z uzależnieniem).

6 000

16

Stowarzyszenie NaukowoTerapeutycznoEdukacyjne "Tęczowa
Kraina" w Lęborku

84-300 Lębork
ul. Tczewska 7a

"Wszystkie odcienie błękitu - program wspierania rodzin dzieci
autystycznych" - warsztzaty edukacyjne dla drodziców, zajęcia
terapeutyczne dla 20 dzieci autystycznych (sala doświadczania
świata), działania integracyjne w środowisku lokalnym (piknik
"Wielki błękit - edukacja i warsztaty artystyczne).

5 000

17

Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska w Gdańsku

,,Pomoc osobom starszym z Rodziny Katyńskiej''- działania
wspierające, integrujące, upamiętniające zdarzenia historyczne
kierowane do członków Stowarzyszenia i młodzieży szkolnej
(edukacja).

4 500

18

Stowarzyszenie
"NAZARET"
im. Św. Filipa Neri
w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Św. Filipa Neri1

,,Ogrzewalnia dla osób bezdomnych''- funkcjonowanie
niskoprogowej placówki dla około 20 osób bezdomnych w
okresie panowania niskich temperatur. Schronienie, pomoc w
utrzymaniu higieny, ciepły napój, poaradnictwo socjalne
świadczone w Punkcie Informacyjnym.

8 000

77-100 Bytów
ul. Św. Filipa Neri1

"Przyszłość w naszych rękach"- wsparcie osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin (wsparcie asystenta osoby z
zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo prawne i
psychologiczne, szkolenie informatyczne dla rodzin, grupa
wsparcia, integracja -spotkania, wyjazdy do placówek kultury,
spotkanie z fryzjerem i wizażystą, sesja fotograficzna i wydanie
kalendarza).

9 000

82-420 Ryjewo
Borowy Młyn 22

"AGAPE - naszą szansą 2019" - całodobowe wsparcie dla 190
osób bezdomnych ( w tym starszych, niepełnosprawnych) na
bazie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym
Stawie. Zaspakajanie potrzeb socjalno - bytowych, opieka i
pielęgnacja, zajęcia terapeutyczne, konsultacje psychologa,
psychiatry, prawnika, rehabilitanta, praca socjalna

8 000

82-420 Ryjewo
Borowy Młyn 22

"AGAPE - nasze miejsce na ziemi"- całodobowe wsparcie osób
bezdomnych, podopiecznych Schroniska w Szawałdzie (60
osób). Zaspakajanie potrzeb socjalno - bytowych, pomoc
pracownika socjalnego, terapia uszależnień, terapia zajęciowa,
wsparcie specjalistyczne (psycholog, prawnik).

8 000

19

Stowarzyszenie
"NAZARET"
im. Św. Filipa Neri
w Bytowie

20

Stowarzyszenie na Rzecz
Bezdomnych Dom
Modlitwy "AGAPE" z/s w
Borowym Młynie

21

Stowarzyszenie na Rzecz
Bezdomnych Dom
Modlitwy "AGAPE" z/s w
Borowym Młynie

"Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób bezdomnych,
77-100 Bytów Żukówko
uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie"- schronienie i terapia
16
w ramach stacjonarnej placówki: Oddział Leczenia Uzależnień
od Alkoholu w Żukówku.

80-259 Gdańsk
ul. Obywatelska 2

15 000

22

Stowarzyszenie na Rzecz
Bezdomnych Dom
Modlitwy "AGAPE" z/s w
Borowym Młynie

23

Stowarzyszenie na Rzecz
Bezdomnych Dom
Modlitwy "AGAPE" z/s w
Borowym Młynie

24

25

Fundacja Domu Kultury
w Tczewie

Caritas Archidiecezji
Gdańskiej

26

Stowarzyszenie Polaków
Represjonowanych przez
III Rzeszę - Zarząd
Okręgowy w Gdańsku

27

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Gdańskie

28

29

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Gdańskie

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Gdańskie

30

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Gdańskie

31

Związek Stowarzyszeń
Bank Żywności w
Trójmieście

82-420 Ryjewo
Borowy Młyn 22

"Usługi opiekuńcze dla osób bezdomnych" - zwiększenie
samodzielności życiowej osób bezdomnych (chorych,
niepełnosprawnych), mieszkańców (120 osób) schroniska dla
osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi w Borowym Młynie (pomoc
pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej,
psychologa, całodobowa opieka i pielęgnacja, rehabilitacja,
terapia zajęciowa i uzależnień).

8 000

82-420 Ryjewo
Borowy Młyn 22

"Problematyka ludzkości - tej wykluczonej ze społeczności edycja V". Organizacja wsparcia dla osób bezdomnych na bazie
Schroniska Sztumie. Projekt kierowany do 50 osób
bezdomnych -zapewnienie schronienia, wsparcie opiekunów,
terapia uzależnień, zajęciowa dostęp do konsultacji lakarskich,
wsparcie psychologa, psychiatry.

8 000

83-110 Tczew
ul. Kardynała St.
Wyszyńskiego 10

"Działamy i wspieramy osoby 60+" - wykłady i warsztaty
dotyczace aktywności i profilaktyki zdrowotnej osób starszych,
szkolenie nordic walking, gimnastyka, taniec, ćwiczenia
oddechowe, wizyta studyjna w celu poznania różnych form
działań samopomocowych i wolontariatu. Koszty: płace
prowadzących warsztaty, transport - wizyta studyjna,
poczęstunek, obługa administracyjna.

6 000

Sopot, 81-805
ul. Al. Niepodległości
778

,,Wypoczywam i bawię się bezpiecznie" -zajęcia dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach funkcjonowania
Świetlicy Pod Kasztanem" w Gd.-Oruni. Zajęcia profilaktyczne,
rekreacyjno-sportowe, artystycne, org. wyjść kulturalnych.
Organizacja wspólnych zajęć dla dzieci i rodziców, wspólne
wyjazdy trurystyczne.

8 000

Gdańsk, 80-824
ul. Podwale
Przedmiejskie 30

"Pomoc osobom starszym, represjonowanym przez III Rzeszę w
2019 roku"- spotkania integracyjno-aktywizujące, działania
informacyjne (o uprawnieniach osób represjonowanych),
działania edukacyjne skierowane do młodzieży (integracja
międzypokoleniowa), sesja naukowa, wydanie broszury
historyczno-edukacyjnej. Koszty: spotkań integracyjnych
(catering, materialy merytoryczne, medale), obsługa
administracyjna ( internet, telefon. mat. biurowe).

6 000

Gdańsk, 80-690
ul. Przegalińska 135

,,Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla osób bezdomnych w
schronisku im. św. Brata Alberta przy ul. Starowiślnej 3"udzielenie wsparcia w formie noclegu, kąpieli, zmiany odzieży,
posiłku i poradnictwa socjalnego bezdomnym mężczyznom bez
skierowana z OPS, przebywających na terenie miasta Gdańska.

7 000

Gdańsk, 80-690
ul. Przegalińska 135

Punkt wsparcia żywnościowego dla osób bezdomnych i
potrzebujących" - funkcjonowanie Punktu Interwencyjnego
Wsparcia Żywnościowego w Gdyni, ul. Lotników 86 dla osób nie
objętych systemem pomocy społecznej (lub czekajacych na
kontakt z pracownikiem socjalnym), a znajdujących się w
sytuacji niedożywienia.

7 000

Gdańsk, 80-690
ul. Przegalińska 135

"Ku Nowemu Światu" - kompleksowa oferta wsparcia w
procesie wychdzenia z bezdomności skierowana do bezdomnych
ze wszystkich placówek TPBA, objętych asystenturą jak i
wynajmujacych mieszkania/ pokoje, przebywający w
mieszkaniach wspomaganych (trening mieszkaniowy ,
aktywizacja społeczno-kulturowa, warsztaty uiejętności
społecznych, kurs j. angielskiego, obsługi komputera, smarfonu ).

8 000

Gdańsk, 80-690
ul. Przegalińska 135

"Kulturalna jesień życia 2019" - funkcjonowanie Klubu "Cafe
Albert" w dzielnicy Dolny Wrzeszcz (ul. Waryńskiego 21) jako
oferta aktywizacji i integracji osób starszych i kombatantów organizacja wydarzeń kulturalnych "Kulturalny koktail" (zaj.
muzyczne, plastyczne, graficzne, teatralne, multimedialne,
koncerty, wystawy, odczyty) i imprez integracyjnych w
środowisku lokalnym ("Mityng sąsiedzki").

6 000

Gdańsk, 80-351
ul. Tysiąclecia 13A

,,Trójmiejski Bank Żywności - wzmocnieniem osób i rodzin w
przeciwdziałaniu skrajnym formom wykluczenia społecznego w
województwie pomorskim''-przeciwdziałanie marnotrawstwu
żywności i przekazanie jej nadwyżek podmiotom niepublicznym
i OPS-om, organizacja zbiórek żywności, rozwój wolontriatu

12 000

32

Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Posługujących
Ubogim w Wejherowie

Wejherowo, 84-200
ul. Kopernika 16

Poszerzenie działań i poparawienie standardów Świetlicy
Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych". Świetlica prowadzona we współpracy z
MOPS w Wejherowo dla 30 dzieci, które uczestniczą w
zajęciach edukacyjno-dydaktycznych, ruchowych, plastycznych,
muzycznych, kulinarnych. W ramach projektu placówka zostanie
doposażona w meble, pomoce dydaktyczne, zostanie
zorganizowany wypoczynek letni.

33

Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Posługujących
Ubogim w Wejherowie

Wejherowo, 84-200
ul. Kopernika 16

,,Prowadzenie Łaźni dla Osób Bezdomnych''- funkcjonowanie
łaźnii dla kobiet i mężczyzn w Wejherowie. Możliwość kapieli
wymiany bielizny i odzieży, wparcie żywnościowe, informacja o
innych możliwościach pomocy.

34

Stowarzyszenie
Niewidomych Cywilnych
Ofiar Wojny w Gdańsku

Gdańsk, 80- 308,
ul. Wita
Stwosza 73/111

"Impreza integracyjna - turniej szachowo-warcabowy''integracja i aktywizacja (społeczna, psychiczna) środowiska
ludzi starszych, kombatantów,okaleczonych po wojnie.

4 500

35

Stowarzyszenie
Abstynenckie Kaszuby w
Kartuzach

Kartuzy, 83-300
ul. Jeziorna 18 A

,,Bezpieczna Noc - Noclegownia" (Kartuzy, ul. Jeziorna 18)zapewnienie noclegu, 2 posiłków, kapieli, wymiany odzieży,
praca socjalna (dla 13 bezdomnych) .

8 000

36

Stowarzyszenie
Abstynenckie Kaszuby w
Kartuzach

Kartuzy, 83-300
ul. Jeziorna 18 A

,, Opieka i spokój - Schronisko dla bezdomnych z usługami
opiekuńczymi" (Kartuzy, ul. Ks. Ormińskiego 1) - zapewnienie
schronienia, wyżywienia, wymiany odzieży, zabezpieczenie
uług opiekuńczych, wsparcie socjalne, aktywizacja (dla 10 osób).

10 000

37

Stowarzyszenie
Wspomagające Osoby
ze Środowisk
Dysfunkcyjnych "Można
Inaczej" w Starogardzie
Gdańskim

83-200 Starogard Gd.
Al.. Wojska Polskiego
34A

"WySTARczy chcieć - RAZEM przeciwko krzywdzeniu"pomoc i wsparcie świadczone dzieciom doznającym przemocy w
rodzinie (zajęcia z pedagogiem, socjoterapeutą, powołanie
"ambasadora dziecka"), konsultacje psychologiczne dla
rodziców, rodzinne wyjścia do kina, warsztaty i konferencja dla
specjalistów pracujacych z rodzinami dotkniętymi przemocą.

10 000

38

Stowarzyszenie
Wspomagające Osoby
ze Środowisk
Dysfunkcyjnych "Można
Inaczej" w Starogardzie
Gdańskim

83-200 Starogard Gd.
Al.. Wojska Polskiego
34A

"Akademia Małego Człowieka" - cykl działań terapeutycznych
dla 25 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin
funkcjonujących prawidłowo. Kontynuacja działań
wyrównujących szanse edukacyjne, integracyjnych,
aktywizujących, terapeutycznych, wyjścia rodzinne (w ramach
funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej).

39

Słupskie Stowarzyszenie
Pomocy Psychologicznej
"Krąg"

76-200 Słupsk
ul. Sienkiewicza 3

"Porozumienie bez agresji" - specjalistyczna pomoc
psychologiczna dla dzieci i rodziców: terapia grupowa dla
młodzieży gimnazjalnej, Szkoła dla Rodziców, półkolonie letnie
w formie zajęć terapeutycnych i rekreacji.

11 000

89-600 Chojnice,
ul. Przemysłowa 15

"Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Klubie
Abstynenta w Czersku" - działania terapeutyczne, wychowawcze
i dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z
zaburzeniai zachowania, zagrożonych demoralizacją i
przestępczością (budowanie poczucia własnej wartości, nauka
zachowań asertywnych, odreagowywania emocji - 150 godz
modułów tematycznych).

5 000

Gdańsk, 80-778
ul. Mostowa 1a

"Dofinansowanie miejsc dla nietrzeźwych osób bezdomnych oraz
funkcjonowanie Punktu Koordynacyjnego w Pogotowiu
Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych" - całodobowa pomoc
inaterwncyjna dla osób bezdomnych pod wpływem alkoholu
(powyżej 1,5 pomila)- schronienie, zabiegi higieniczne,
poradnictwo, opieka medyczna, motywowanie do leczenia
uzależnienia, kierowanie do odpowiednich placówek.

10 000

Gdańsk, 80-778
ul. Mostowa 1a

,,Prowadzenie w okresie zimowym, dziennego punktu
interwencji niskoprogowej dla osób bezdomnych pod wpływem
alkoholu do 1,5 promila w wydychanym powietrzu''- na bazie
Noclegowni w Gdańsku przy ul. Mostowej, zapewnienie
schronienia w godzinach 8.30 - 19.30 dla 30 bezdomnych
mężczyzn pod wpływem alkoholu, pomoc specjalistów,
motywowanie do zmian, możliwość skorzystania z kąpieli,
wymiany odzieży, pomocy ratownika med., odwszawienia.

10 000

40

41

42

Spółdzielnia Socjalna im.
Karola Marcinkowskiego
w Chojnicach

Towarzystwo Wspierania
Potrzebujących
,,PRZYSTAŃ"
w Gdańsku

Towarzystwo Wspierania
Potrzebujących
,,PRZYSTAŃ"
w Gdańsku

5 000

10 000

7 000

43

44

45

46

47

Parafialny Zespół Caritas
przy parafii
p. w. Młosierdzia Bożego
w Starogardzie Gdańskim

Pomorskie Forum na
Rzecz Wychodzenia z
Bezdomności

Stowarzyszenie
OpiekuńczoResocjalizacyjne
,,Prometeusz'' w Gdańsku

Gdańskie Stowarzyszenie
"Jaś i Małgosia"

Fundacja Inicjatyw
Społeczno - Kulturalnych
FORUM w Gdańsku

48

Bałtyckie Stowarzyszenie
"AKTYWNOŚĆ"
w Gdańsku

49

Stowarzyszenie "Klub
Przyjaciół Strzyży"
w Gdańsku

50

Gdańskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
"Promyk Nadziei"

51

52

Regionalne Centrum
Informacji i
Wspomagania Organizacji
Pozarządowych

Klub Przyjaciół Dzieci
"Neptun" w Gdańsku

,,Nie jesteś sam na życie plan''- pomoc bezdomnym,
Starogard Gdański, 83- uzależnionym, ofiarom przemocy - wydawanie ciepłych
200
posiłków (na bazie Jadłodajni), możliwość ogrzania się, kąpieli,
ul. Lubichowska 56
toalety, poradnictwo socjalne, wsparcie terapeuty, wydawanie
odzieży.

80-245 Gdańsk
ul.Ks.Józefa Zator Przytockiego 4

Gdańsk, 80- 139
ul. Zakopiańska 40

7 000

"Krawiec - pomoc szyta na miarę" - przeprowadzenie kolejnego
badania socjodemograficznego osób bezdomnych w woj.
pomorskim (pogłębione - ilościowe i jakościowe), spotkania
edukacyjne i przygotowujące do okresu zimowego dla służb i
podmiotów udzielających wparcia osobom bezdomnym,
elektroniczny informator o miejscach i rodzajach świadczonej
pomocy os. bezdomnym - Portal jakpomocbezdomnemu.pl (dla
Trójmiasta i Słupska).

10 000

Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla samotnych kobietEdycja VI-udzielenie 30-40 kobietom schronienia i pomocy
bytowej oraz psychologicznej w kryzysowej sytuacji życiowej
(ofiary przemocy w rodzinie, osoby chorujące psychicznie,
uzależnione od środków psychoaktywnych) w schroniskach
Stowarzyszenia. Koszty: wyżywienia, eksploatacyjne,środków
czystości, wynagrodzenie opiekuna i pracownika socjalnego,
księgowej

8 000

Cykl warsztatów artystycznych dla seniorów "Jeszcze w zielone
gramy" - nieodpłatne zajęcia cukiernicze, "savoir
80-752 Gdańsk,
vivre",mixmediowe, teatralne, muzyczne - Chór "Koła Gospodyń
ul. Dziewanowskiego 7/8
Miejskich". Rozwój aktywności artystycznej os. starszych. z
różnych dzielnic Gdańska.

8 000

80-826 Gdańsk
ul. Ogarna 26

Klub Seniora - Wzajemna Pomoc - tworzenie systemu wsparcia
dziennego dla osób starszych i kombatantów w ich środowisku
lokalnym. Realizowana we współpracy z parafią katolicką.
Projekt skierowany do 30 osób starszych z dzielnicy Ujeścisko.
Oferta zawiera: prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia edukacyjne obsługa komputera, wyjscia do placówek kultury), gr. wsparcia,
prowadzenie Pkt. informacyjno - pomocowego, zajęcia
rekreacyjne, turystyczne i aktywizujące.

7 000

80-126 Gdańsk
ul. Wiewiórcza 37/2

"Młodzi artyści Suchanina". Warsztaty artystyczne (plastyczne,
fotogtraficzne) i kulinarne dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych (40 os. w wieku 7 - 16 lat) - alternatywna forma
spędzania czasu wolnego. Koszty: płace prowadzacych zajęcia,
materiały do zajęć, art. spożywcze, zakupu sprzętu AGD, zakup
materiałów biurowych i reklamy

7 000

80-275 Gdańsk
ul. Kisielewskiego 12

"Właściwa pora zadbać o seniora"- oferta dla osób 50 powyżej
65 lat, uczestników Lokalnego Centrum Wsparcia dla Seniorów.
Zajęcia z narracji biograficznej oraz opracowywanie
pamiętników,zajęcia komputerowe-edukacja przez całe życie,
wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, modernizacja
szatni.

9 000

80-288 Gdańsk,
ul. Piecewska 9

"Promyk dla rodziny" - zajęcia z zastosowaniem Metody
Weroniki Sherborne i elementów treningu umiejętnosci
rodzicielskich oraz wspólne rodzinne wycieczki rodziców i
dzieci z 10 rodzin dysfunkcyjnych. Koszty: płace prowadzących,
wynajm pomieszczeń, zakup materiałów do zajęć, koszty
wycieczek, żywności, koordynator, księgowa

8 000

80-236 Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 5

"Nagroda Bursztynowego Mieczyka - XXV edycja"organizacja jubileuszowego konkursu nagrody wspólnej
Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomrskeigo
dla nalepszych org. pozarządowych jako promocja najlepszych
inicjatyw społecznych -podsumowanie ćwierćwiecza
funkcjonowania pomorskiego III sektora (działania
promocyjne,działania konkursowe, Gala Nagrody).

25 000

80-834 Gdańsk,
ul. Św. Ducha 49/51

,,Podopieczni Neptuna"- działania na rzecz dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją, uzależniami
w ramach placówki wsparcia dziennnego ( ciepłe posiłki,wyjazd
wakacyjny, zajęcia wyrównawcze, warsztaty plastyczne,
profilaktyczne, informatyczne, sportowe, wycieczki, wyjścia
kulturalne). Koszty: żywność, wstępy, materiały do zajęć,
autokar, wycieczki, kolonia, plener malarski.

10 000

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach zajęć w
"Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży" - zajecia opiekuńczo wychowawcze oraz terapia zajęciowa dla grupy około 60 dzieci.
Zajecia edukacyjno-aktywizujące z elementami socjoterapii 4 dni
w tygodniu w 15 osobowych grupach. Półkolonie z warsztatami
chemicznymi i z robotyki, organizacja okazjonalnych spotkań,
wyjazdy jednodniowe.

8 000

83-250 Skarszewy,
ul. Kościerska 2

"Dzień wytchnienia" - opieka opiekuna, średnio 1 x w tygodniu
nad 5 starszymi osobami, w celu odciążenia opiekunów i
członków rodzin. Zajęcia z terapią zajeciową.

8 000

77-300 Człuchów,
Wandzin,

"Przeciw wykluczeniu" - postrehabilitacyjne wsparcie dla osób
bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV - zajecia
terapeutyczne, opieka socjalno - bytowa (posiłek, środki hig.,
odzież robocza), wyjazdy integracyjne do instytucji kulturalnych.

13 000

76-200 Słupsk
ul. Dominikańska 1
z siedzibą przy ul. św.
Ojca Pio2

"O nas samych" - zajecia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z
rodzin zagrożonych przemocą i alkoholizmem. Zajecia mają
obniżyć poziom agresji i podnieść poczucie wartości.

8 000

86-300 Grudziądz
ul. Parkowa 22/24

"Kompleksowe bezpieczeństwo socjalno - bytowe mieszkańców
Schroniska z terenu województwa pomorskiego". Zabezpieczenie
całościowego wsparcia bytowego osobom bezdomnym zapewnienie odzieży, obuwia, schronienia, bielizny osobistej i
pościelowej.

10 000

80-268 Gdańsk,
ul. Chopina 42

"HALO jestem" - Młodzieżowy Telefon Zaufania jako element
pakietu interwencyjnego w kryzysie psychicznym. Ułatwienie
dostepu do specjalisty dla dzieci młodzieży poprzez dyżury
telefoniczne, bezpośrednie wsparcie, informacje i interwencje w
placówkach , wyjścia promocyjno - informacyjne z materiałami,
zakładka na stronie internetowej.

15 000

80-227 Gdańsk,
ul. Sienkiewicza 8

"Integracja środowiska kombatanckiego i pomoc kombatantom
znajdującycm się w trudnej sytuacji życiowej". kontakty
telefoniczne, listowne i bezpośrednie z prezesami Kół w celu
rozpoznania problemów zdrowotnych i socjalnych członków i
ich rodzin, spotkania integracyjne, uczestnictwo w
uroczystościach, bezpłatne porady prawne.

4 000

53

Parafialny Zespół Caritas
przy Parafii
p. w. Wniebowzięcia
NMP w Pelplinie

Pelpin,83 - 130
Plac Mariacki 2

54

Stowarzyszenie Integracja
na Plus w Skarszewach

55

Stowarzyszenie Solidarni
"Plus" Ośrodek
Readaptacji EKO "Szkoła
Życia"

56

Caritas Parafii
p.w.N.M.P. Królowej
Różańca Świętego w
Słupsku

57

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta
- Koło Grudziądzkie
Schronisko w Smętowie
Granicznym

58

Fundacja Oparcia
Społecznego Aleksandry
"FOSA" w Gdańsu

59

Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych
Więźniów Politycznych
Pomorski Zarząd
Wojewódzki w Gdańsku

60

Stowarzyszenie Bank
Żywności w Chojnicach

61

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Gdańsku

62

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym
w Gdańsku

63

Stowarszyszenie MONAR
w Warszawie
Pomorskie Centrum
Pomocy Bliźniemu
MONAR-MARKOT
w Gdańsku

64

Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo - Kulturalne w
Luzinie

89-620 Chojnice,
ul. Świętopełka 10 A

"Szkoła uczy i wychowuje, że jedzenie się szanuje". Promowanie
dobrych praktyk w zakresie gospodarowania żywnością.
Warsztaty w 3 szkołach na terenie powiatu chojnickiego,
człuchowskiego na temat niemarnowania żywności.

12 000

"Działalność zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem" tworzenie i prezentacja działalności artystycznej -muzyki i
spektakli - osób niepełnopsrawnych. Spotkania warsztatowe
(próby) i koncerty, zajecia z dramy.

8 000

"Żyć z Autyzmem" - działania zapewnijace osobom z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom specjalityczną
pomoc w integracji ze środowiskiem". Intensywne wsparcie
terapeutyczno-opiekuńcze osób z autyzmem w sytuacjach
życiowych, w których opieki nie może sprawować rodzina
(wyjazdy, pobyt w szpitalu). Świadczone w placówkach
Stowarzyszenia i Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z
Autyzmem oraz w domach rodzinnych tych osób.

9 000

"Mamo, bądź moim przyjacielem" - Szkoła dla samotnego
80-402 Gdańsk,
rodzica (osób bezdomnych) - 16 spotkań, konsultacje
ul. Kochanowskiego 7a pegagogiczne, terapia krótkoterminowa, działania integracyjne i
animacyjne dla dzieci i rodziców.

8 000

" Ruch na pomoc" - zajecia z samoobrony dla kobiet - 2 x w tyg.
po 60 min. oraz grupy sportowo - profilaktyczne dla dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z
organizacją spotkań z pedagogiem.

8 000

80-371 Gdańsk ,
ul.Jagiellońska 11

80-365 Gdańsk , ul.
Dąbrowszczaków 28

84-242 Luzino
ul. Mickiewicza 22

65

Stowarzyszenie ,,Podaj
Rękę'' w Miłocinie

66

Teen Challenge
Chrześcijańska Misja
Społeczna w Broczynie
Oddział w Malborku

67

Fundacja
DOBROWSKAZ
w Słupsku

68

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło
Słupskie

69

70

Fundacja ,,Pomóż Mi
Żyć'' w Gdańsku

Stowarzyszenie św.
Faustyny 'FIDES"
w Malborku

,,Przystań - żeby nie utracić celu..."- edycja 2019 - zajęcia dla
dzieci i młodzieży - wyjazd profilaktyczno - terapeutyczny,
83-020 Cedry Wielkie, zajecia artystyczne, spotkania z "ciekawymi ludźmi", spotkania
Miłocin 23
tereapeutyczne, sportowo-rekreac., integracyjne, edukacyjne,
zajęcia w terenie na bazie Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego ŚWIT.

8 000

82-200 Malbork,
Al.. Wojska Polskiego
478

" Dać nadzieję. Sieć wsparcia dla kobiet doświadczających
przemocy w rodzinie" - organizacja grup wsparcia, cyklu
warsztatów kompetencji społecznych, warsztatów motywujących
do zmiany stylu życia i budujących poczucie wartości, realizacja
programu poszerzajacego kompetencje wychowawcze "Szkoła
dla rodziców". Szkolenia dla ZI - Praca z ofiarą przemocy
domowej.

13 000

76-200 Słupsk,
ul. Tramwajowa 5/26

"WARSZTATY DOBRA" - warsztaty rękodzielnicze dla
młodzieży inspirowane twórczością regionalną (witraż, mozaika
Otto Freundlicha, grafika- sitodruk). Zajecia raz w tyg. Od V-VI
i od IX-XII. Dodatkowo zaplanowane jest wyjście do Muzeum
Pomorza Środkowego.

5 000

"Bezpieczny nocleg" - zabepieczenie miejsc interwencyjnych
tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn w
noclegowni przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku. Zapewnienie
ciągłości pracy Noclegowni i bezpieczeństwa sanitarnego i
pożarowego.

10 000

80-180 Gdańsk
ul. Jeleniogórska 9A/1

"Pomorska Farma Życia - specjalistyczne wsparcie dla osób
dorosłych z autyzmem i ich rodzin" - przeprowadzenie zajeć
terapeutyacznych , w tym z dogoterapii dla dorosłych osób z
autyzmem podczas dłuższego pobytu poza domem i poza opieką
stałych opiekunów (opieka wytchnieniowa). Wsparcie
dogoterapią całodobowej opieki, celem obniżenia napięcia
związanego z nowymi doświadczeniami.

10 000

82-200 Malbork,
ul. Rolnicza 1

"Poszerzenie aktywizacji i polepszenie jakości świadczonych
usług na rzecz osób bezdomnych" - prace remontowo adaptacyjne, celem stworzenia pralni i suszarni. Program
rehabilitacja przez pracę - pod nazdorem osoby odpowiedzialnej
za zadanie uaktywnienie zawodowe osób bezdomnych przy
pracach remontowych, nabycie przez nich nowych umiejetności.

10 000

76-200 Słupsk
ul. Krzywoustego 6

600 000

