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MIESZKALNICTWA SPOŁECZNEGO

dla osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

na lata 2016-2023
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• Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego to kompleksowy program 

pozyskiwania lokali mieszkalnych realizowany przez Miasto Gdańsk 

i miejskie spółki budowlane od 1997 r.

• Specyfika gdańskiego modelu polega na zastosowaniu wszelkich możliwych form 

organizacyjnych i dostępnych źródeł finansowania mieszkalnictwa, przy 

jednoczesnym zaangażowaniu znacznych środków publicznych z budżetu 

miasta.

• Uczestnicy programu:

 Gmina Miasta Gdańska,

 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (GTBS)

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. (TBS „Motława”)

 Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. (GIS)

 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB (GZNK)

Gdański model budownictwa społecznego i komunalnego









GPMS – Działania wspomagające



Biuro Zamiany Mieszkań

Założenia

• poprawa warunków 
mieszkaniowych

• racjonalizacja 
zasiedleń

• zmniejszenie liczby 
dłużników 

• zmniejszenie liczby 
osób oczekujących 
na lokale socjalne 

Uczestnicy

• najemcy lokali 
mieszkalnych

• właściciele lokali 
mieszkalnych 

• osoby, którym 
przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego 

Efekty

• 1.317 zamian

• 2.720 lokali

• 478 lokali w 
puli

• 16.469.037 zł

Nagrody

• Najlepsza 
praktyka na czas 
kryzysu

• Samorządowy 
Lider Zarządzania



Odpracowanie długów

9.162.576

Start od 
2007

2.142 
osoby

Obecnie 
60 osób



Publiczna Oferta Najmu



PROGRAM PROFILAKTYCZNO - OSŁONOWY 
- dla najemców i użytkowników lokali mieszkalnych

i tymczasowych pomieszczeń w zasobach Gminy Miasta Gdańska

Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób i rodzin, utrzymania w miejscu

zamieszkania, wypracowanie nawyku regulowania należności mieszkaniowych,

wzrost zainteresowania zamianą mieszkań, a także zwiększenie płynności finansowej

administratorów zasobu komunalnego.

Program zakłada współpracę MOPR, GZNK, WGK i GUP

w zakresie aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej,

pomocy w regulowaniu zadłużenia oraz w uzyskaniu lub

zachowaniu prawa do lokalu.



Cel: utworzenie systemu pomocy osobom i rodzinom zagrożonych utratą mieszkania,

wdrażanie standardów pracy socjalnej z rodzinami eksmitowanymi i wdrażanie narzędzi

niezbędnych do wsparcia rodzin eksmitowanych do pomieszczeń tymczasowych.

CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Główne zasady pracy:

• współpraca asystentów z mieszkańcami poprzez regularne, indywidualne spotkania,

• dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców (w oparciu 

o założenia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu),

• działalność całodobowa – wsparcie

i monitorowanie mieszkańców,

• regularna współpraca asystenta z pracownikiem 

socjalnym danego klienta,

• animowania życia społecznego mieszkańców 

centrum.



Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności 
świadczenia usług społecznych  

Celem głównym projektu 
jest zmniejszenie problemu 
zadłużeń czynszowych 
występujących wśród 
mieszkańców Gdańska 
poprzez wykorzystanie 
mechanizmu obligacji 
społecznych









Aby spełnić warunki uczestnictwa w Programie należy:

• uzyskać rekomendację pracownika socjalnego lub 
pracownika organizacji pozarządowej, uzyskać miejsce 
na liście oczekujących na lokal z zasobów mieszkaniowych 
Miasta Gdańska;

• uczestniczyć w programach lub projektach społecznych;
• wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu;
• złożyć deklarację wywiązywania się z opłat czynszowych.













PAKIET UREGULOWAŃ PRAWNYCH NIEZBĘDNYCH 

DO FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

1. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU MIESZKALNICTWA SPOŁECZNEGO

2. UCHWAŁA W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI W MIESZKANIACH CHRONIONYCH I ZASAD ZAWIERANIA 
UMÓW CYWILNO – PRAWNYCH W POZOSTAŁYCH MIESZKANIACH WSPOMAGANYCH

3. ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE GOSPODAROWANIA LOKALOWYM ZASOBEM GMINY

4. ZARZĄDZENIA PMG OPISUJĄCE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA MODELU MIESZKAŃ 
WSPOMAGANYCH I MIESZKAŃ ZE WSPARCIEM

5. ZARZĄDZENIE PMG POWOŁUJĄCE ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROGRAMEM



2 przykłady uruchomionych projektów 

Mieszkań Społecznych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w 2016/2017 roku

• Mieszkania wspomagane – Świrskiego

• Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem 

– Dolne Młyny



Mieszkania wspomagane – PB Górski ul. Świrskiego 

(Gdańsk – Południe) – wymiana nieruchomości Wydział 

Skarbu

• Mieszkania bez kontraktu na wsparcie – przekierowanie 

środków istniejących lub bez finansowania miasta

• Użyczenie mieszkań organizacjom na 3 lata - WGK

• Realizacja programu, GZNK koszty

• 3 budynki - 6 mieszkań – 3 lub 4 pokojowe 

(aneksy kuchenne) 60-70m2

• Starość (GFiTMW) – 2 osoby

• Zaburzenia psychiczne (Przyjazna Dłoń) – 3 osoby

• Niepełnosprawność (PSONI) – 3 osoby

• Piecza zastępcza (GFIS) – 3 osoby

• Bezdomność (TPBA) – 3 osoby

• Uzależnienia (MONAR) – 3 osoby

• Kolejne mieszkania w ramach zamian







BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE ZE WSPARCIEM 

• Przedmiot inwestycji: budynek wielorodzinny 4-kondygnacyjny

w technologii szkieletowej drewnianej

wraz z infrastrukturą i małą architekturą

przy ul. Dolne Młyny 4 C

• Ilość lokali: 26 szt. 

• Powierzchnia użytkowa budynku: 1.261,37 m²

• Szacowana wartość inwestycji: 7.150.000 zł brutto 

• Oddanie do użytku: wrzesień 2017 r. 

• Wsparcie techniczne dla projektu Politechnika Gdańska





BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE ZE WSPARCIEM

• 25 mieszkań + lokal dla organizacji 
pozarządowej 

• Organizacja pozarządowa wspierająca na 
miejscu – asystentura i animacja (kontrakt 2 
letni)

• 180m² świetlica, pracownia, pralnia
• Lokalizacja, dostęp do usług społecznych
• Przestrzeń rekreacyjna (altana, ogródki, plac 

zabaw)
• Małe mieszkania
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Dziękujemy
za uwagę.


