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SKUTECZNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA TO NASZ ZNAK ROZPOZNAWCZY 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna obecnie realizuje innowację społeczną 
o nazwie „Z dobrej ręki-sklep charytatywny. Model aktywizacji 
zawodowej osób oddalonych od rynku pracy na przykładzie 
działalności sklepu charytatywnego” prowadzoną w ramach projektu 
grantowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 
ramach projektu Wiosenny Inkubator Innowacji, realizowanego w 
ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 
„Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w 
partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. 
 Innowacja społeczna skierowana jest do osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób długotrwale 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bez udokumentowanego 
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. Osoby zakwalifikowane 
do projektu przechodzą szkolenie przygotowujące do pracy w 
naszym sklepie charytatywnym z zakresu obsługi klienta, podstaw 
marketingu, podstaw gospodarki magazynowej, obsługi kas 
fiskalnych, a następnie odbywają praktyki zawodowe. Nasz sklep 
charytatywny  „Z dobrej ręki” rozpocznie działalność w październiku, 
w lokalu przy ul. Wolności 11 w Nowym Porcie. Obecnie 
przygotowujemy się do uroczystego otwarcia naszej nowej formy 
działalności. O jego terminie powiadomimy na plakatach i ulotkach.
 Natomiast już w najbliższy poniedziałek tj. 8 października br. 
można odwiedzić  stoisko naszego sklepu charytatywnego w Galerii 
Bałtyckiej - mieścić się ono będzie na poziomie -1 vis a vis Carrefoura 
do 13 października. Na stoisku zaprezentujemy m.in. oryginalne 
przedmioty ze szkła, porcelanę, kryształy, ceramikę. Zyski ze 
sprzedaży przeznaczamy na cele statutowe związane z aktywizacją 
zawodową osób  oddalonych od rynku pracy. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w Galerii 
Bałtyckiej ! 

      

 

 

W numerze: 

Z Puław do Nowego Portu-historia 

Pani Anny 

Opiekun środowiskowy- zawód 

przyszłości 

Z dobrej ręki-otwieramy sklep 

charytatywny 

Relacja ze szkolenia opiekunów 
środowiskowych 

Ogłoszenia o pracę 

Spotkajmy się na Festiwalu 

Pracy i Aktywności 

Seniorów w Amberexpo przy 

ul.Żaglowej 11 w Letnicy    

w dniu 20 października 2018  

Na stoisku Gdańskiej 

Spółdzielni Socjalnej znajdą 

Państwo aktualne oferty 

pracy zarówno dla 

seniorów, jak i tegorocznych 

absolwentów. Zapraszamy 

na nasze stoisko w 

godz.10.00-15.30 
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Z Puław do Nowego Portu-historia Pani Anny 

Opiekunki i opiekunowie pracujący w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z racji wykonywanej 

pracy mają możliwość uczestnictwa w życiu swoich podopiecznych - nie tylko wykonują 

na ich rzecz prace domowe, zakupy i dbają o ich higienę, ale bywają również 

wdzięcznymi słuchaczami opowieści z życia starszych osób. Oto historia opowiedziana 

przez jedną z seniorek mieszkających w Nowym Porcie, Panią Annę:  

„Moje życie nie zawsze tak wyglądało, jak widać - bo teraz to zostałam sama jak palec. 

Mąż nie żyje od 15 lat, a siostrę i szwagra pochowałam 10 lat temu. Dzieci z mężem nie 

mieliśmy, to nawet nie ma mnie kto odwiedzić, bo siostrzeniec przed stanem wojennym 

do Kanady wyjechał i słuch po nim zaginął. Jak już zostałam na tym świecie całkiem 

sama, to szybko dopadł mnie udar, gdyby nie sąsiadka z piętra byłoby po mnie. Teraz nie 

jestem w pełni sprawna, po mieszkaniu się jakoś poruszam, ale po schodach już nie 

zejdę.  Dawniej, gdy jeszcze żył mój mąż to lubiliśmy podróżować - ja bardziej, on mniej, 

bo zanim przeszedł na emeryturę jeździł koleją jako maszynista. Na emeryturze 

zjeździliśmy Polskę wszerz i wzdłuż, ale najbardziej to lubiłam jeździć na Lubelszczyznę, 

bo ja z Puław pochodzę. Pamiętam, jak 1 września ‘39 roku stałam ze starszą siostrą 

Heleną na brzegu Wisły, nadlatywały  samoloty, a my machałyśmy do lotników, 

myślałam, że to nasi ćwiczenia mają. A wtenczas  z samolotu spadły bomby na most 

przez Wisłę ! Do szkoły w tamtym roku już nie poszłyśmy. Wojnę nasza rodzina przeżyła 

w Puławach - szczęśliwie ani Rosjanie ani Niemcy większych trosk nam nie przysporzyli, a 

może to rodzice przed tymi troskami nas uchronili. Ale po wojnie tatuś zdecydował: 

”Wyprowadzamy się nad morze”. Najpierw pojechał sam, żeby znaleźć jakieś mieszkanie 

dla nas czworga, no i tak trafiliśmy do mieszkania w Nowym Porcie. Mieszkam tu już 73 

lata. Dom który wybrał ojciec był po Niemcach. Ileż tu znaleźliśmy na strychu gazet w 

języku niemieckim, książek, nawet były takie ulotki z fotografiami najważniejszych osób 

w Rzeszy, ale tatuś to wszystko wrzucił do pieca i czytać nie pozwolił. Nasi rodzice nie 

cieszyli się długo wolnością i morzem, zabiła ich gruźlica, której nabawili się podczas 

wojny. A ja z siostrą zostałyśmy w mieszkaniu same. W 1948 roku obie poznałyśmy 

swoich przyszłych mężów – mój był synem nowych sąsiadów z klatki, a siostry- kelnerem 

w restauracji we Wrzeszczu, do której raz wybrałyśmy się na potańcówkę. Ślub miałyśmy 

tego samego dnia, w kościele Świętej Jadwigi. I zamieszkaliśmy w  naszym mieszkaniu 

we czworo aż do czasu , gdy teściowie siostry wyprowadzili się na wieś do rodziny i wtedy  

szwagier mógł zająć mieszkanie po swoich rodzicach. Dobrze nam się żyło wtedy - 

pracowałyśmy obie z siostrą w biurze we Wrzeszczu, mężów miałyśmy dobrych, 

niepijących, dużo było znajomych i żyć się chciało.  

A teraz, gdyby nie moja opiekunka pani Helenka ( tak na nią mówię, bo siostrę bardzo mi 

przypomina), to żadnego kontaktu z ludźmi bym nie miała, bo z mieszkania przecież nie 

wychodzę. Znajomi albo pomarli, albo schorowani tak jak i ja. Kto to widział żyć ponad 

90 lat? A gdy przyjdzie pani Helenka to i pośmiejemy się, i nagotuje mi różnych 

smakołyków, mieszkanie oporządzi, aż wydaje się, że słońce zaświeciło. A jak jest czas to 

i w warcaby zagramy, bo ja grałam od dzieciństwa - najpierw z tatusiem, potem z 

mężem. Niedługo Wszystkich Świętych, to poproszę panią Helenkę, żeby jak co roku 

świeczki zapaliła na grobach moich najbliższych - męża, rodziców, siostry i szwagra. I tak 

sobie myślę, że teraz to tylko pani Helenka  została  mi z  najbliższych.” 
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Opiekun Środowiskowy – zawód przyszłości 

Tendencje demograficzne pokazują , że rośnie 

liczba osób żyjących coraz dłużej. W Gdańsku 

mamy 121 osób ( dane z sierpnia br.), które 

przekroczyły setny rok życia. Zawodami 

przyszłości bez wątpienia stają się zawody 

opiekuna środowiskowego, opiekuna osób 

starszych i asystenta osób niepełnosprawnych.

 Gdańska Spółdzielnia Socjalna 

świadczy usługi opiekuńcze na rzecz osób 

starszych, schorowanych i zależnych od osób 

trzecich, nieprzerwanie od początku 2014 

roku. Wspieranie gdańskich seniorów i osób 

niesamodzielnych jest jednym z celów 

statutowych Spółdzielni. Obecnie świadczymy 

usługi opiekuńcze  we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Wsparciem objętych jest ponad 500 osób 

zamieszkałych w różnych dzielnicach Gdańska. 

 Jako instytucja szkoleniowa 

prowadzimy również kursy dla opiekunów 

środowiskowych. Kursanci pozyskują wiedzę 

merytoryczną z zakresu standardów 

opiekuńczych, psychologii, dietetyki, 

ratownictwa medycznego, pielęgnacji oraz 

odbywają praktyki zawodowe pod okiem 

doświadczonych opiekunów środowiskowych. 

Osoby chętne do pracy w zawodzie opiekuna, 

a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, 

mogą się zgłosić do Spółdzielni na bezpłatne 

szkolenie i praktyki. Praca opiekuna 

środowiskowego bez wątpienia jest zajęciem 

szczególnym, gdyż nie chodzi tylko i wyłącznie 

o rzetelną realizację zadań, ale też o 

odpowiednie podejście do osób 

korzystających z usług opiekuńczych. 

Opiekunów musi cechować empatia. Duże 

znaczenie ma nastawienie psychiczne i 

zrozumienie potrzeb osób, na rzecz których 

realizowane są usługi opiekuńcze.  Naturalna 

rotacja kadry w zawodzie opiekuna 

środowiskowego powoduje, że 

świadczeniodawcy usług opiekuńczych stale 

poszukują nowych osób do pracy. Oczekiwania 

ze strony osób na rzecz, których świadczone są 

usługi, powodują nieustanny wzrost jakości 

usług, a co za tym idzie ciągły wzrost 

kompetencji osób wykonujących zawód 

opiekuna środowiskowego. Wszystkie osoby 

chętne posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zapraszamy już dzisiaj do współpracy. 

Osoby chcące zdobyć zawód opiekuna 

środowiskowego zachęcamy do udziału w 

kolejnym organizowanym przez Spółdzielnię 

szkoleniu – informacje o jego terminie 

podamy na stronie internetowej Gdańskiej 

Spółdzielni Socjalnej (www.gss.org.pl) oraz w 

ogłoszeniach internetowych. 
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Z dobrej ręki – sklep 

charytatywny 
rozpoczynamy działalność! 

_______________________ 

 W październiku nastąpi uroczyste 

otwarcie naszego sklepu charytatywnego w 

Nowym Porcie przy ul.Wolności 11. Sklep 

„Z dobrej ręki” będzie działał od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-

18.00.    

 Można będzie w nim nabyć piękne 

przedmioty, zarówno dekoracje do 

mieszkań jak i rzeczy użytkowe  niezbędne  

np. w kuchni. 

W ofercie posiadamy dużą ilość książek  

wydanych po roku 2000 - powieści 

sensacyjne, albumy, współczesne powieści 

obyczajowe oraz romanse. Nie zabraknie 

działu dla najmłodszych, a w nim znajdą 

się zabawki, przytulanki, poduszki 

dekoracyjne, książki. 

Trudno tu opisać cały asortyment sklepu - 

najlepiej więc przyjść i na własne oczy 

zobaczyć, co stoi lub leży na półkach. Z 

pewnością w sklepie znajdzie się niejeden 

skarb dla konesera. 

 Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony 

w całości na cele statutowe, związane z 

aktywizacją zawodową osób oddalonych 

od rynku pracy, szczególnie na szkolenia 

opiekunów środowiskowych .               

  W dniu otwarcia dla pierwszych 

100 klientów mamy drobne upominki, a 

dla wszystkich, którzy nas odwiedzą  

słodki poczęstunek. 

Śledźcie na bieżąco informacje o naszym 

sklepie, by nie przegapić momentu 

otwarcia ! 

 

Z naszego sklepu: szklane talerze - ryby 

 

Przytulanki 

 

Zestawy filiżanek - od najprostszych, 

białych do tych w stylu angielskim - 

z różami i motywami roślinnymi. 

Także filiżanki ze spodeczkami –

pojedyncze egzemplarze w różnych 

kształtach i kolorach. 
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Poduszki „Patelnie z jajkami sadzonymi”. 

 

 

Duży wybór thrillerów/kryminałów 

współczesnych autorów szwedzkich i 

brytyjskich 

 

I coś dla czytelników spragnionych 

sensacji rodem z Gdańska 

 

Do nabycia również przedmioty z innych 

kontynentów: Afryki i Azji 
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Trzecia w tym roku edycja kursu dla 

opiekunów środowiskowych już 

zakończona 

W Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej zakończył 

się kolejny kurs dla opiekunów 

środowiskowych – to już trzeci w tym roku. 

Frekwencja tradycyjnie dopisała. Słuchacze 

zaliczyli część teoretyczną, zakończoną 

egzaminem, a obecnie odbywają praktyki pod 

nadzorem doświadczonych opiekunów, by po 

zakończeniu praktyk podjąć pracę w naszej 

Spółdzielni. 

 

Na pytanie, dlaczego zdecydowali się na kurs 

opiekuna środowiskowego, co nie jest przecież 

pracą łatwą, kursanci odpowiadali wyjątkowo 

jednym głosem: 

„Chcę umieć pomagać ludziom starszym, mam 

takie osoby w rodzinie, a wiedza zdobyta na 

kursie przydatna będzie nie tylko w godzinach 

pracy zawodowej, ale i prywatnym życiu”. 

„Moja mama pracuje w szpitalu, chęć 

pomagania innym odziedziczyłam chyba po 

niej, poza tym wiedza zdobyta na kursie 

przydatna jest na co dzień, poza pracą. Prawie 

w każdej rodzinie jest osoba starsza, mniej 

sprawna,  która wymaga pomocy drugiej 

osoby”. 

„Pracę z ludźmi starszymi uważam za coś, co 

ma sens, w przeciwieństwie do prac w różnych 

call center, a nasz stosunek do ludzi starszych 

świadczy o naszym człowieczeństwie”. 

„Ja po prostu lubię ludzi starszych, latami 

żyłam w domu gdzie była babcia, dziadek, 

pomoc  im w ostatnich latach ich życia była 

czym naturalnym, teraz chcę zdobyć 

profesjonalną wiedzę, by móc opiekować się    

(niestety, już nie moimi) „babciami” i 

„dziadkami”.  

 

Trudy kursu próbowaliśmy osłodzić naszym 

kursantom słodkimi poczęstunkami w czasie 

„przerw kawowych”. Na zdjęciu: stół z 

poczęstunkiem ( tak wyglądał  po przerwie) 

             

Nawet „przerwę kawową” niektórzy kursanci 

wykorzystywali by zdobyć ponadprogramową 

wiedzę. Na zdjęciach: zajęcia na temat etyki 

opiekuna środowiskowego prowadzone przez 

Panią Oktawię. 
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       AKTUALNE OFERTY PRACY 

OPIEKUNOWIE ŚRODOWISKOWI 

Obowiązki: 

 Opieka nad osobami starszymi, chorymi z 
niepełnosprawnością 

 Wykonywanie zakupów 

 Przygotowywanie posiłków 

 Pielęgnacja podopiecznych 

 Pomoc w codziennych czynnościach 

Oczekiwania: 

 Ukończony kurs opiekuna środowiskowego lub 

pielęgniarstwa bądź inny medyczny 

 Dyspozycyjność, uczciwość, solidność i 

punktualność 

Oferujemy: 

 Pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną wraz z 
pełnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz 

środki ochrony osobistej 

 Wynagrodzenie za godzinę pracy: 13,70 zł brutto od 
poniedziałku do soboty oraz 14,50 zł brutto w 

niedziele i święta 

 Pracę w różnych lokalizacjach na terenie Gdańska 

 Elastyczny, indywidualnie dopasowany grafik 

 Pracę w stabilnej firmie z miłą atmosferą 

 Możliwość rozwoju poprzez udział w bezpłatnych 

kursach i szkoleniach 

 

 

PRACOWNICY DO USŁUG PORZĄDKOWYCH I 

OBSŁUGI SZALETÓW PUBLICZNYCH 

       Oferujemy:  

 Pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną wraz 

z pełnymi składkami na ubezpieczenie 

społeczne oraz środki ochrony osobistej 

 Wynagrodzenie wypłacane terminowo 

 Pracę w różnych lokalizacjach na terenie 

Gdańska 

 Elastyczny, indywidualnie dopasowany grafik 

 Pracę w stabilnej firmie z miłą atmosferą 

Istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia na 

stałe lub w ramach prac sezonowych i 

tymczasowych.        

 

 

          NIE CZEKAJ, WYŚLIJ SWOJĄ 

    APLIKACJĘ NA ADRES:  
  gdagss@wp.pl           

 lub zadzwoń pod numer:    

  58/341-33-78 
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Sklep inny niż wszystkie!          

     Z DOBREJ RĘKI   

                SKLEP  CHARYTATYWNY               

           

W październiku br. w Nowym Porcie przy ul.Wolności 11 zostanie otwarty przez 

Gdańską Spółdzielnię Socjalną sklep charytatywny „Z dobrej ręki”. 

Będą w nim sprzedawane przede wszystkim artykuły wyposażenia wnętrz, a 

wypracowane zyski sklepu będą przeznaczone na aktywizację zawodową osób 

oddalonych od rynku pracy.  

Zapraszamy hojnych darczyńców do przekazywania nam przedmiotów w dobrym 

stanie: niewielkich mebli, porcelany, kryształów, bibelotów, lamp, tekstyliów, 

obrazów, dekoracji, dywanów, sprawnego sprzętu RTV i AGD.       

Nie zwlekaj, zrób generalne porządki w domu i przekaż nam to, co Ci się już 

opatrzyło! 

     

                  

Prosimy o kontakt z Gdańską Spółdzielnią Socjalną od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu (58) 341-33-78 lub osobiście przy 

ul. Solec 4 w Gdańsku -Nowym Porcie. 


