
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY 
SPOŁECZNIE
z MOPR Gdańsk



Drodzy Państwo!

Nadszedł czas kiedy dbałość o zrównoważony rozwój, orientacja na wartości oraz zainte-
resowanie rozwojem środowisk lokalnych stały się elementem strategicznego zarządzania 
organizacją. Coraz częściej przedstawiciele różnych sektorów łączą się wokół wspólnych 
celów i działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Włączanie elementów 
społecznych do strategicznego zarządzania organizacją staje się w dzisiejszej rzeczywisto-
ści także szansą na umocnienie pozycji organizacji na rynku, zdobycie i utrzymanie zaufania 
klientów oraz budowania kapitału społecznego wśród pracowników i otoczenia organizacji.

Bez względu na przynależność sektorową, branżę czy podejmowane działania statutowe 
wszystkim nam w tym samym stopniu powinno zależeć na rozwoju środowiska, w którym 
funkcjonujemy. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pragnie zaprosić 
Państwa do partnerskiego działania na rzecz  rozwiązywania problemów społecznych.

Nasza propozycja stanowić może inspirację do działania w zakresie społecznej odpowie-
dzialności biznesu, która zakłada dbałość o równe szanse oraz stanowi inwestycję w ko-
lejne pokolenia. Pragniemy wspierać lokalną społeczność, w szczególności najmłodszych 
gdańszczan, rodziny w potrzebie i seniorów.  Proponujemy Państwu możliwość współpracy 
na trzech poziomach zaangażowania: Partner Wspierający, Zaangażowany oraz Strategiczny. 
Formuły współpracy opisane w broszurce stanowią propozycje, które można indywiduali-
zować i rozwijać wedle potrzeb i możliwości.

Zaangażowanie w projekty w wybranej formule będzie doskonałym elementem budowy 
wizerunku i promocją Państwa firmy jako aktywnej i odpowiedzialnej marki na rynku. 
Naszej instytucji natomiast pozwoli na świadczenie pomocy na jeszcze wyższym poziomie. 

Serdecznie zapraszam do współpracy. 

Małgorzata Niemkiewicz  |  dyrektor



Anna Dunajska  |  koordynator wolontariatu
Anna jest pracownikiem socjalnym z 23 letnim stażem pracy. Pełni funkcję organizatora 
społeczności lokalnej oraz kieruje wolontariatem w MOPR Gdańsk. Jest autorką ponad 100 
publikacji z zakresu pomocy społecznej oraz współautorką książek, między innymi „Bez-
pieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” (2016). Pracowała 
również nad przeprowadzeniem ogólnopolskich badań dotyczących bezpieczeństwa pracy 
pracowników socjalnych w Polsce (2016). Jest mamą, babcią, właścicielką czarnego kota, 
pasjonatką mini golfa, wędrówek górskich, turystyki i dobrej literatury.

Osoby odpowiedzialne
za obszar współpracy
w zakresie społecznej
odpowiedzialności:

Andrzej Stawicki  |  kierownik Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu
Andrzej z wykształcenia jest pedagogiem społecznym. To specjalista pracy socjalnej, któ-
ry zdecydował się wziąć udział w pionierskich, ogólnopolskich szkoleniach i poszukiwa-
niach środowiskowego modelu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tamtej pory animuje 
Gdańsk integrując i wspierając mieszkańców. Pracownikiem MOPR jest od 1994 r. 
To współtwórca Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Orunia”, Prezes „Fundacji żyć z POM-
PĄ” oraz tata trójki wspaniałych dzieci. Andrzej łączy w sobie najlepsze cechy pracownika 
socjalnego, animatora społecznego i artysty – swoją pracę wykonuje z pasją i wielkim odda-
niem ludziom. Wrażliwy na ich potrzeby, zwłaszcza tych, którzy radzą sobie w życiu gorzej 
albo mają nierówne szanse. Potrafi pięknie o nich opowiadać, angażować, dawać wsparcie, 
usamodzielniać. Jest rzetelnym partnerem, na którego można liczyć, który potrafi dzielić się 
zasobami, ale też brać, uczyć się, inspirować.



Magdalena Theus  |  konsultant ds. organizacji i wspierania działań społecznych
Magdalena ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku 
socjologia. Od ponad 21 lat związana jest z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdań-
sku. Pracowała z dużym oddaniem jako pracownik socjalny, koordynowała prace zespołu 
ds. rodziny i dziecka oraz współpracowała z rodzinami zastępczymi. Jest pomysłodawczy-
nią akcji „Każdy Może Pomóc”, która stała się flagową akcją charytatywną MOPR Gdańsk. 
W okresie przedświątecznym, co roku w grudniu, najmłodsi podopieczni Ośrodka otrzy-
mują wymarzone prezenty od darczyńców, a pomoc ta jest spersonalizowana i wyjątkowa. 
Za tę inicjatywę Magdalena w 2013 roku zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„Pracownik Socjalny Roku 2013”. Została też wyróżniona przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Obecnie 
powołana została do współpracy z podmiotami sektora prywatnego, realizującymi działania 
w ramach CSR na rzecz osób i rodzin objętych wsparciem MOPR.

Pracujesz na terenie Gdańska? 
Chcesz mieć wpływ na rozwój środowiska lokalnego? 
Znasz korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu? 
Szukasz projektów z obszaru CSR?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedź brzmi TAK,
to serdecznie zapraszamy do współpracy.
KONTAKT CSR:
Magdalena Theus  |  magdalena.theus@mopr.gda.pl  |  tel.: 58 320 53 55  |  tel. kom.: 797 909 120



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:
Budowanie marki odpowiedzialnego biznesu   

Poznanie lokalnych potrzeb poprzez współpracę z MOPR   

Inwestycja w kapitał społeczny, a dzięki temu budowanie wartości firmy,   
w której obecne są więzi, tożsamość i zaufanie

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez   
dobrą reputację organizacji i zbudowane sieci relacji

Zaangażowanie pracowników i zaufanie interesariuszy   
poprzez aktywność społeczną 

kadry menadżerskiej i właścicieli

Satysfakcja wynikająca z pomocy   
drugiemu człowiekowi

Chcesz pomóc,
lecz nie wiesz jakie potrzeby
ma lokalna społeczność? 
Chcesz włączyć się w przedsięwzięcia 
prospołeczne w niekonwencjonalny sposób?  
Wybierz swoją misję!

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA WSPÓŁPRACA:

    Niniejsza broszura zawiera opis projektów, które stanowią propozycję 
współpracy. Po dokonaniu wyboru oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

    Po wskazaniu obszaru współpracy zostaną Państwu zaproponowane konkretne pomysły 
ze szczegółowym opisem sytuacji rodziny, dziecka bądź seniora. Państwo wybierzecie, komu chcecie pomóc.

    Pracownik MOPR będzie Państwu towarzyszył w procesie zorganizowania spersonalizowanej pomocy, zarówno 
w kontakcie z rodziną, jak i na każdym etapie organizacyjnym.

    Po zakończonej akcji udzielenia pomocy wybranej przez Państwa osobie lub rodzinie, MOPR zamieści informację 
o zaangażowaniu społecznym Państwa firmy, na stronie Ośrodka, dbając o Państwa korzyści, zgodnie z załączonym 
pakietem sponsorskim.



Proponujemy
następujące
projekty:

Organizator urodzinMentor talentu

Aktywator inicjatywy Wolontariat pracowniczyPiastun domu

Generator energiiOpiekun seniora



Propozycja ta skierowana jest do partnerów po-
szukujących możliwości pomocy najmłodszym 
mieszkańcom Gdańska, którzy chcieliby rozwi-
jać swoje talenty i umiejętności. Jeśli chcieliby-
ście zaopiekować się zdolnym dzieckiem z ro-
dziny wspieranej przez MOPR, któremu rodzice 
nie są w stanie zapewnić warunków do rozwoju 
talentu, skontaktujcie się z nami. Otrzymacie 
opis potrzeb dziecka, informacje o jego zami-
łowaniach i zdolnościach. Sami zdecydujecie, 
w jaki sposób zainwestujecie w jego rozwój. 

KAŻDE DZIECKO POWINNO
MIEĆ SZANSĘ NA ROZWÓJ

Mentor talentu



Ten projekt skierowany jest do partnerów za-
interesowanych pomaganiem dzieciom, które 
z uwagi na trudną sytuację rodzinną, rzadko 
świętują własne urodziny. Czy wiesz, że są 
dzieci, którym nikt nigdy nie przygotował uro-
dzinowego tortu? Najmłodsi gdańszczanie, któ-
rzy marzą o tym, żeby móc zaprosić kolegów 
i koleżanki na imprezę urodzinową. Dzieci te, 
z uwagi na brak możliwości rewanżu często nie 
są zapraszane na uroczystości do rówieśników. 
Sytuacja ta powoduje ich wykluczenie z życia 
społecznego i towarzyskiego. Jeśli masz po-
mysł na to, w jaki sposób wyprawić młodemu 
jubilatowi urodziny, przekażemy Ci opis dziecka 
z datą urodzenia. Zadbamy o dokumentację 
fotograficzną całego wydarzenia, żeby przeka-
zać Tobie uśmiech dziecka, któremu podarowa-
łeś szczęśliwe chwile.

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT

Organizator
urodzin



Jest to propozycja skierowana do tych, którzy 
chcieliby wspierać seniorów w trudnej sytuacji 
życiowej wynikającej ze stanu zdrowia, sytuacji 
materialnej czy braku wsparcia najbliższej ro-
dziny.  Każdy dzień to nowe troski, często też 
samotność i bezradność. Wsparcie seniora to  
wielkie wyzwanie naszych czasów, a profilaktyka 
w formie rehabilitacji, właściwego trybu życia, 
zdrowej diety i suplementacji daje ogromne 
efekty w podnoszeniu jakości życia i społecznej 
aktywności najstarszych mieszkańców Gdańska. 
Każda forma wsparcia, jaką chcesz zaoferować 
seniorowi z pewnością znajdzie odbiorcę.

KAŻDY Z NAS BĘDZIE KIEDYŚ SENIOREM

Opiekun seniora



Jest to oferta dla tych, którzy chcieliby wes-
przeć rodzinę borykającą się z trudami ciężkiej, 
przewlekłej choroby. Czasami takie nieszczę-
ście dotyka dziecko a czasami jednego z rodzi-
ców, ale niezależnie od sytuacji cała rodzina 
podejmuje wysiłek walki z chorobą. W takiej 
sytuacji „baterie” szybko się wyczerpują, a ro-
dzina ma poczucie pozostawienia ich samym 
sobie. Zregenerowanie sił, czas na wytchnie-
nie i oderwanie się od codzienności, staje się 
niezwykle istotnym elementem dobrego funk-
cjonowania rodziny. Jeśli masz pomysł na to, 
w jaki sposób pomóc rodzinie doświadczającej 
trudu wspierania ciężko chorej osoby, zgłoś się 
do nas. Może będzie to zasponsorowany przez 
Ciebie wyjazd do urokliwego miejsca, może 
seans w kinie, albo kolacja w restauracji?

CZASEM DROBNY GEST CZYNI CUDA

Generator energii



Jest to propozycja pomocy rodzinom, których 
sytuacja finansowa, pomimo wsparcia Ośrodka 
Pomocy Rodzinie nadal jest trudna. Gdy nie-
spodziewanie psuje się lodówka, pralka lub boj-
ler do grzania wody, rodzina  nie jest w stanie 
zdobyć funduszy na wymianę takiego sprzętu. 
Powstają wtedy dylematy, czy kupić nową lo-
dówkę, czy lekarstwa dla dziecka. Jeśli zakup 
takiego sprzętu nie jest dla Ciebie wielkim wy-
datkiem, możesz uszczęśliwić rodzinę, dla któ-
rej taka sytuacja staje się życiowym dramatem. 
Sam zadecyduj komu możesz pomóc – prze-
ślemy Ci listę rodzin z ich potrzebami i opisem 
sytuacji.

WSZYSTKO, CO DAJESZ WRACA DO CIEBIE

Piastun domu



Jest to oferta wsparcia inicjatyw lokalnych, 
które wraz z mieszkańcami współtworzą or-
ganizatorzy społeczności lokalnej Ośrodka 
w dzielnicach Gdańska. Możesz włączyć się do 
organizowanych wydarzeń, akcji bądź spotkań 
społeczności lokalnej. Przyświeca temu idea 
działania wśród ludzi, z ludźmi i dla ludzi oraz 
budzenie aktywności do samoorganizowania 
się przy rozwiązywaniu konkretnych proble-
mów danej dzielnicy. Przykładem może być 
pomysł „sąsiedzkich ogrodów”, które staną się 
przyjaznym miejscem spotkań w przestrzeni 
publicznej. Takie działania to inwestycja, która 
może stać się korzyścią dla każdego, również 
pracowników Państwa firmy.

DBAJMY O TO, CO NAS OTACZA

Aktywator
Inicjatywy



Jest to oferta wolontariatu dla pracowników 
firmy. Praca jako wolontariusz może stać się 
impulsem do działania, zmotywować zespół 
współpracowników, ale także tchnąć zupełnie 
nowe moce w dziedzinach dotąd nieznanych. 
Wolontariat może być też bardzo ważnym eta-
pem w zdobywaniu doświadczenia, poszerzania 
umiejętności czy pozyskiwania referencji, a tak-
że elementem integrującym pracowników fir-
my.  Daje możliwość sprawdzenia się w różnych 
branżach. Nasze oferty wolontariatu to między 
innymi: korepetycje dla dzieci z rodzin wspie-
ranych przez MOPR, pomoc osobom starszym, 
niepełnosprawnym, spędzanie z nimi czasu 
wolnego, pomoc osobom mającym trudności 
w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc przy 
organizacji i realizacji imprez dla podopiecz-
nych Ośrodka.

POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE

Wolontariat
pracowniczy



Za udział w projekcie
oferujemy pakiety sponsorskie:
KORZYŚCI Partner Wspierający Partner Zaangażowany Partner Strategiczny

Wkład w przeciągu roku

Pomoc
1–2 rodzinom

(dziecku, seniorowi) 
z obszarów wspierania

Pomoc 
3–4 rodzinom 

(dziecku, seniorowi) 
z obszarów wspierania

Pomoc 
5 i więcej rodzinom 
(dziecku, seniorowi) 

z obszarów wspierania

Umieszczenie nazwy firmy, 
danych sponsora na liście firm 
i instytucji, które wsparły 
działania MOPR na stronie 
www. http://mopr.gda.pl/

Przygotowanie opisu działań 
sponsora na rzecz podopiecznych 
MOPR i umieszczenie go 
wraz z oficjalnymi podziękowaniami 
na stronie Ośrodka 
www.http://mopr.gda.pl/ 
w części dotyczącej AKTUALNOŚCI

Opublikowanie informacji 
prasowej z wyszczególnieniem 
Partnera na własnych kanałach 
MOPR (Facebook) oraz rozesłanie 
jej do mediów lokalnych

Umieszczenie logo sponsora 
z aktywnym linkiem na głównej 
stronie www. http://mopr.gda.pl/

Umieszczenie nazwy sponsora 
w materiale MOPR, 
zamieszczonym na stronie 
www.gdansk.pl 
(oficjalny portal miasta)



Masz swój pomysł na pomaganie –
przedstaw go nam!
Jeśli dokonałeś już wyboru i wiesz, w jaką akcję społeczną 
chcesz zaangażować pracowników Twojej firmy, 
skontaktuj się z nami: 

KONTAKT CSR:
Magdalena Theus
magdalena.theus@mopr.gda.pl
tel.: 58 320 53 55
tel. kom.: 797 909 120



Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu to nie tylko
korzyści wizerunkowe dla organizacji, to przede wszystkim ogromna satysfakcja
z dzielenia się i dokonywania realnych zmian w życiu ludzi.
Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:
Andrzej Stawicki  |  Kierownik Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu
andrzej.stawicki@mopr.gda.pl
tel.: 58 691 94 25, tel. kom.: 503 392 863

Magdalena Theus  |  Konsultant ds. organizacji i wspierania działań społecznych
magdalena.theus@mopr.gda.pl
tel.: 58 320 5355, tel. kom.: 797 909 120

Anna Dunajska  |  Koordynator Wolontariatu
anna.dunajska@mopr.gda.pl
tel.: 58 691 94 25, tel. kom.: 797 909 119

Referat Animacji Lokalnej i Wolontariatu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
tel.: 58 342 31 50
fax: 58 342 31 51
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. od 7.30 do 15.30
wtorek w godz. od 7.30 do 15.30
środa w godz. od 8.00 do 17.00
czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
piątek w godz. od 7.30 do 14.30

A
+

www.mopr.gda.pl


