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Szanowni Państwo!

Z   prawdziwą  przyjemnością   chciałbym  przedstawić   Państwu  raport   ze   współpracy   Gdyni  z 
podmiotami sektora pozarządowego w roku 2007.

Współpraca ta opiera się między innymi na dokumentach uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni. Są nimi 
pochodząca z 2005 roku Gdyńska Karta Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przyjmowany 
corocznie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dokumenty  te,  wytyczając  ramy  współpracy,  pozostawiają  do  zagospodarowania  zarówno  samym 
organizacjom,  jak  i  samorządowi  pokaźny  obszar,  w  którym jest  miejsce  na  ciekawe,  innowacyjne, 
potrzebne mieszkańcom inicjatywy  i  działania.  Ilość zadań realizowanych  przez gdyńskie organizacje 
pozarządowe  jest  imponująca  i  rośnie  z  każdym rokiem.  Można  śmiało  stwierdzić,  że  realizują  one 
zadania  obejmujące  swoim  zasięgiem  wszystkie  niemal  sfery  życia  mieszkańców  i  obszary 
funkcjonowania  miasta.  Wśród  nich  znajdziemy  między  innymi  działania  dotyczące  osób 
niepełnosprawnych,  seniorów, dzieci  i  młodzieży z zagrożonych  środowisk, a także liczne wydarzenia 
sportowe, kulturalne, edukacyjne czy wychowawcze.

Wszystko to ma niewątpliwie ogromny, pozytywny wpływ na sposób i poziom życia mieszkańców naszego 
miasta, na ich samopoczucie oraz więź z „małą ojczyzną”. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć 
Państwu i sobie, aby współpraca gdyńskiego trzeciego  sektora  oraz  samorządu w kolejnych latach 
przyniosła  równie  wspaniałe  rezultaty.  W  ten  właśnie  sposób  razem,  przy  udziale  licznej  rzeszy 
wolontariuszy, każdego dnia budujemy naszą Gdynię!

Bartosz Bartoszewicz

Pełnomocnik prezydenta miasta do spraw organizacji pozarządowych
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Realizacja   zadań   publicznych  przez  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego 
z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu miasta

• Obszary współpracy - rodzaje zadań publicznych, których realizację miasto zleciło organizacjom 
III sektora w 2007 roku

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 
określił  zakres  zadań  przewidziany  do  realizacji  przez  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku 
publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego, 
edukacji  i  wychowania,  zadania adresowane do osób niepełnosprawnych,  samotnych, seniorów, osób 
(zarówno  dorosłych,  dzieci  jak  i  młodzieży)  zagrożonych  uzależnieniem,  programy  prozdrowotne, 
aktywizujące,  służące  wzmacnianiu  postaw   obywatelskich,   dotyczące   poradnictwa   obywatelskiego 
i  wymian  międzynarodowych.  Brały  w  nich  udział  liczne  wydziały  Urzędu  Miasta  oraz  jednostki 
organizacyjne  miasta.  Były to:  Wydział  Zdrowia;  Wydział  Kultury,  Rekreacji  i  Sportu;  Wydział Polityki 
Gospodarczej  i  Nieruchomości;  Wydział  Spraw  Obywatelskich;  Wydział  Edukacji;  Wydział  Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa; Biuro Prezydenta; Miejski Konserwator Zabytków; Samodzielny Referat ds. Osób 
Niepełnosprawnych  oraz  jednostki  budżetowe:  Gdyński  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji;  Miejski  Ośrodek 
Pomocy Społecznej, a także Centrum Aktywności Seniora.

• Podstawa  prawna  zlecania  realizacji  zadań  organizacjom  prowadzącym  działalność  pożytku 
publicznego

W roku 2007 zlecano realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,  ustawy o systemie oświaty,  ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej,  ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych,  ustawy prawo zamówień publicznych oraz w trybie  ustawy prawo ochrony 
środowiska. 

Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej wykorzystywanym trybem były otwarte konkursy ofert na 
realizację    zadań    publicznych    na    podstawie   ustawy    o    działalności    pożytku   publicznego 
i o wolontariacie. 

Realizowane  w  tym  trybie  zadania  obejmowały  między  innymi:  profilaktykę  zdrowotną  i  promocję 
zdrowego  trybu  życia,  profilaktykę  uzależnień,  działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  poprzez 
aktywizację zawodową i działalność samopomocową, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 
szkolenie  sportowe  dzieci  oraz  młodzieży,  a  także  organizację  wydarzeń  kulturalnych,  imprez 
artystycznych, zawodów i rozgrywek sportowych. 

Należy  także  wspomnieć  o  zadaniu,  którego celem było  upowszechnianie  i  ochrona praw człowieka 
(poprzez prowadzenie Biura Porad Obywatelskich) oraz o zadaniach adresowanych do coraz liczniejszej 
w  Gdyni  grupy  seniorów:  Gdyńskim  Uniwersytecie  Trzeciego  Wieku i  programie  „Gdynia  55+”. 
Podejmowano  również  przedsięwzięcia  związane  z  promocją  zdrowego  trybu  życia  i  profilaktyką 
zdrowotną.

Gdyńskie  przedszkola  i  szkoły  niepubliczne,  z  którymi  gmina  współpracowała  w  oparciu  o ustawę 
o  systemie  oświaty,  to  łącznie  21  ośrodków,  a  wśród  nich:  3  przedszkola,  3  zerówki,  4  szkoły 
podstawowe,  6  gimnazjów,  3  licea  oraz  2  inne  ośrodki:  Poradnia  Profilaktyki  Uzależnień  i  Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.  W  prowadzenie  tych  instytucji  zaangażowanych  było  11 
organizacji pozarządowych, a łączna liczba uczniów i podopiecznych wyniosła 1819 osób.

Ustawa  o  pomocy  społecznej  była  podstawą  do  realizacji  zadań  adresowanych  do  osób chorych 
i bezdomnych – obejmowały one prowadzenie ośrodków wsparcia i schronisk, a także zapewnienie usług 
opiekuńczych.  Ze  względu  na  grupę  beneficjentów  (osoby  samotne,  niepełnosprawne,  często  chore, 
zagubione i potrzebujące wsparcia), działania te były niezwykle istotne i potrzebne.

W  trybie  ustawy  o  ochronie  przeciwpożarowej  udzielono  wsparcia  Ochotniczej  Straży   Pożarnej 
w Gdyni Wiczlinie, liczącej 32 strażaków.

Zadania realizowane w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych obejmowały  prowadzenie  5  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej, świadczących 
całodzienną opiekę dla 145 osób niepełnosprawnych. 

W trybie ustawy prawo zamówień publicznych zlecano zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
W realizację 456 zadań zaangażowanych było 177 organizacji.
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Wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym  

(ogólna suma za rok 2007 - 21 898 396,44 zł) 
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• Wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym

Ogólna  kwota  wydatkowana  przez  miasto  na  zadania  publiczne  zlecone  organizacjom w  2007  roku 
wyniosła 21.898.396,44 zł. Była to rekordowa suma dotacji, subwencji i zleceń przekazana przez Gdynię 
podmiotom  III  sektora  począwszy  od  1996  roku.  W  odniesieniu  do  budżetu  miasta  Gdyni  suma  ta 
stanowiła 2,73% jego łącznej kwoty.
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Fundusze przyznane organizacjom w poszczególnych latach

Organizacje pozarządowe wniosły także ogromny wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej 
strony były to zaangażowanie i  kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład 
pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim 
staraniom  fundusze  (na  przykład  ze  środków  unijnych)  lub  wsparcie  finansowe  oraz  pomoc  innego 
rodzaju od sponsorów prywatnych i publicznych. Wkład ten wyniósł około 14 mln złotych. 

Łączna liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zleconych zadań publicznych to 
17.182.  Co  bardzo  ważne,  w przedsięwzięciach zrealizowanych w 2007 roku wspólnie przez samorząd 
i organizacje pozarządowe uczestniczyło ponad 325.000 adresatów. 

W 2007 roku 15 organizacji podjęło współpracę z miastem po raz pierwszy. Otrzymały one z budżetu 
łącznie 216.566,05 zł, co stanowiło 0,99% łącznej kwoty przekazanych dotacji.
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Z  analizy  poszczególnych  dotacji  wynika,  że  19  organizacji  otrzymało  kwotę  poniżej  5.000  zł,  a  38 
podmiotom przekazano dofinansowanie mieszczące się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł. Najwięcej 
organizacji, bo aż 74, otrzymało środki w kwocie przewyższającej 20.000 zł. Świadczy to o utrzymującej 
się w Gdyni tendencji przekazywania organizacjom przez samorząd do realizacji coraz poważniejszych 
zadań publicznych oraz wzrastającej aktywności organizacji w ich podejmowaniu.

• Zadania wieloletnie

Wśród zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
istotną rolę odgrywały zadania wieloletnie. Możliwość zawierania z organizacjami kilkuletnich kontraktów 
na realizację zadań, w których bardzo ważna jest ich ciągłość, sprzyjała zwiększaniu się liczby takich 
umów. W 2007 roku prowadzono 49 zadań publicznych o okresie realizacji wynoszącym od 2 do 4 lat. 
Zlecono je na podstawie ogłoszonych w minionych latach niemal 50 otwartych konkursów ofert, w których 
dotacje otrzymało 37 organizacji. Spośród tych zadań większość zainicjowano w 2005 i 2006 roku, zaś 15 
zadań rozpoczęto w roku 2007.

• Nowatorskie rozwiązania
W marcu 2007 roku zapoczątkowało swoją działalność w Gdyni  Centrum Integracja, w którym osoby 
niepełnosprawne, ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani tą problematyką mogą znaleźć profesjonalną 
pomoc. Dotyczy ona informacji związanych z możliwością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, aktywizacją 
zawodową  czy  dostępu  do  porad  prawnych  lub  psychologicznych.  Centrum,  finansowane  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, jest również wspierane ze środków budżetu miasta Gdyni.

Pod koniec roku otworzyło swoje podwoje  Centrum Informacji dla Niesłyszących i Niedosłyszącyh, 
prowadzone przez  Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha. 
We  wspieranym dotacją pochodzącą z budżetu miasta ośrodku, którego oferta stale się poszerza, przez 
5 dni w tygodniu osoby dotknięte wadą słuchu mogą otrzymać pomoc na przykład w uzyskaniu aparatu 
słuchowego, kontaktach z lekarzami czy znalezieniu pracy.
Fundacja Dogtor od kilku lat zajmuje się szeroko rozumianą terapią z udziałem zwierząt, adresowaną do 
osób  niepełnosprawnych,  dzieci  i  młodzieży  z  zagrożonych  środowisk  czy  też  osób  potrzebujących 
wsparcia  psychicznego.  W  2007  roku  Fundacja  prowadziła  liczne  programy,  wśród  których  należy 
wymienić  działania  edukacyjne  (między  innymi  „Pies  –  mój  bezpieczny  przyjaciel”)  czy  szkolenie 
terapeutów i psów przeznaczonych do dogoterapii. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w październiku 
pierwszego w północnej części Polski i drugiego w kraju ośrodka  Dogtorlandia, w którym podopieczni 
fundacji  mogą  liczyć  nie  tylko  na  wszechstronną,  ale  i  zróżnicowaną  pomoc,  obejmującą  także 
nowatorskie formy terapii.

Stowarzyszenie  „Razem” od  wielu  już  lat  angażuje  się  w konstruowanie  i  wdrażanie  systemowych 
rozwiązań ważnych problemów społecznych oraz wspieranie społeczności lokalnych. Na początku 2007 
roku przystąpiło do międzynarodowego projektu CATSEB (Cooperation Against Trafficking in South-East 
Baltic),  mającego  na  celu  przeciwdziałanie  handlowi  ludźmi,  zwłaszcza  kobietami  przemycanymi  do 
przymusowej prostytucji. 

Stowarzyszenie  OVUM w  2007  roku  zorganizowało  konferencję  przeznaczą  dla  społeczności 
uniwersyteckiej  oraz  osób  zajmujących  się  praktyką  stosowania prawa karnego pt. „Prawa człowieka 
w  ujęciu  prawa  karnego”.  Innym  nowatorskim  działaniem  był  projekt   „Międzypokoleniowa Gdynia”, 
w którym gdyńscy seniorzy oraz dzieci i młodzież (ci ostatni będący podopiecznymi kuratorów sądowych) 
współpracowali  „łącząc  pokolenia”  (zgodnie  z  hasłem  konkursu,  w  ramach  którego  zrealizowano  to 
zadanie).  Działalność  stowarzyszenia,  zajmującego  się  niesieniem  pomocy osobom znajdującym się 
w  trudnej  sytuacji  życiowej,  została  w  ubiegłym  roku  uhonorowana  nagrodą  Rzecznika  Praw 
Obywatelskich.

Znaczącą  rolę  w  budowaniu  oraz  wspieraniu  rozwoju  demokratycznego  i  otwartego  społeczeństwa 
odegrało  w  2007  roku  Centrum  Współpracy  Młodzieży,  realizujące  liczne  projekty,  wśród  których 
szczególnie  wymienić  należy  programy:  „Międzynarodowych  spotkań  młodzieży”,  „Wolontariatu 
międzynarodowego”, „Rozwoju Aktywności Lokalnej” oraz „Edukacji obywatelskiej w Europie Wschodniej”. 
Elementem  tego  ostatniego  programu  było  dofinansowane  przez  samorząd  Gdyni  zadanie  „Wizyty 
stażowe  i  staże  dla  rozwoju”,  w  ramach  którego  wiedzę  i  praktykę  dotyczącą  funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego zdobyło 47 młodych liderów z Białorusi, Ukrainy i Mołdowy.
Jednym  z  najciekawszych  wydarzeń  artystycznych  ubiegłego  roku  był  zorganizowany  przez 
Stowarzyszenie  A Kuku Sztuka (przy finansowym wsparciu miasta Gdyni)  międzynarodowy festiwal 
form multimedialnych Transvizualia 007, który uhonorowano nagrodą specjalną przyznaną w plebiscycie 
Gazety  Wyborczej Sztorm  Roku  2007.  Stowarzyszenie prowadziło  także  cieszące  się  dużym 
zainteresowaniem warsztaty literackie dla amatorów.
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Ważną rolę w kształtowaniu oferty kulturalnej Gdyni w 2007 roku odegrała  Fundacja Kultury Liberty, 
której działania artystyczne skierowane do mieszkańców nie tylko Gdyni, i nie tylko Trójmiasta, mają już 
swoją w pełni zasłużoną renomę. Wśród nich wymienić należy zorganizowany już po raz trzeci Festiwal 
Kultur  Świata  Globaltica,  który  -  będąc  przede  wszystkim  znakomitym wydarzeniem  muzycznym  – 
otwiera także  przestrzeń  dla  czerpiących  z  głębi  tradycji  artystów  uprawiających  inne rodzaje  sztuki. 
Wśród  propozycji  znanego  już  teatralnej  publiczności  Teatru  Gościnnego,  który  przyczynił  się  do 
promowania  współczesnego  dramatu,  a  ponadto  był miejscem spotkań i współpracy młodych twórców 
z całej Europy, na szczególną wzmiankę zasługiwało przedstawienie „Multimedialne coś” – najnowsza 
sztuka Bogusława Schaeffera, którą Fundacja Kultury Liberty uczciła 80. urodziny mistrza. 

Rok 2007 w gdyńskiej kulturze to także inne, liczne i ciekawe koncerty oraz spektakle, realizowane przez 
organizacje pozarządowe przy finansowym wsparciu  samorządu.  Bardzo ciekawą propozycją  nowego 
spojrzenia na przestrzeń teatralną była premiera „Lorda Jima”,  zrealizowana na pokładzie fregaty Dar 
Pomorza  przez  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Artystycznych  w  ramach  projektu  „Gdynia Conradowi - 
w 150. rocznicę urodzin pisarza”.

W  ramach  realizowanego  w  Centrum  Aktywności  Seniora  projektu  „Gdynia  55+”  Stowarzyszenie 
Turystyki  „Bez  Barier”  stworzyło  ciekawą  ofertę  turystyczno-rekreacyjną.  Obejmowała  ona  4  cykle 
jednodniowych wycieczek wzbogaconych o program edukacyjny,  w czasie których seniorzy poznawali 
zarówno atrakcyjne zakątki  naszego miasta i  jego okolic  (Trójmiejski  Park Krajobrazowy),  jak  i  ziemi 
kaszubskiej oraz województwa pomorskiego.

Gdyńskie  Stowarzyszenie  Integracyjne  „Promyk”,  we  współpracy  z  litewską  organizacją  VSA 
„Guboja”,  realizowało  projekt  „POL-LIT.  Organizacje  pozarządowe  w  obszarze  terapii  osób 
niepełnosprawnych”,  który  uzyskał  dofinansowanie  z  Funduszu  Strukturalnego  INTERREG.  Wśród 
różnych  form  realizacji  tego  projektu  znalazły  się  wydarzenia  promujące  twórczość  artystyczną  osób 
niepełnosprawnych  (przeglądy  teatralne  i  muzyczne,  obozy  kreatywne),  sanatoryjne  turnusy 
rehabilitacyjne w Druskiennikach,  zlokalizowane w Polsce obozy letnie dla podopiecznych  litewskiego 
partnera, wizyty służące wymianie doświadczeń oraz pracownia multimedialna przeznaczona do treningu 
umiejętności osób niepełnosprawnych.

Inne formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

• Lokale i nieruchomości będące w dyspozycji organizacji

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i budynków komunalnych 
na preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowało się w 2007 roku 27 lokali i 16 innych 
nieruchomości. 

Łącznie z lokali i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych warunkach korzystały 43 organizacje.

• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Gdyńskie  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  (GCOP)  zostało  w  2007  przekształcone  w  referat, 
wchodzący  w  skład  wydziału  Biuro  Prezydenta.  Jego  głównym  zadaniem  jest  udzielanie  pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz osobom 
zainteresowanym działaniem na rzecz III sektora. 

Prowadzony w Centrum Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych, obejmujący informacje 
na  temat  podmiotów  działających  na  rzecz  mieszkańców  miasta,  poszerzony  został  o  30  nowych 
organizacji. Gromadzono także, a następnie przekazywano drogą elektroniczną wiadomości, które mogły 
być  przydatne  w  działalności  organizacji  pozarządowych.  Pracownicy  Centrum  prowadzili  także 
konsultacje dla członków organizacji oraz osób pragnących rozpocząć działalność w ramach III sektora.

GCOP, we współpracy z wydziałami  Urzędu Miasta Gdyni,  zajmował się obsługą konkursów ofert  na 
realizację  zadań  publicznych,  udostępniał  niezbędne  formularze  i  udzielał  konsultacji  na  temat  ich 
wypełniania. W minionym roku pracownicy GCOP udzielili łącznie 60 konsultacji dotyczących procedury 
zakładania  i  rejestrowania  stowarzyszenia  lub  fundacji,  redagowania  statutu  i  uzyskiwania  statusu 
organizacji pożytku publicznego, a także procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu 
gminy.

Pracownicy Biura Prezydenta – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzili w 2007 roku 
cykl  szkoleń  na  temat:  Pozyskiwanie  środków publicznych  z  budżetu  gminy  na  podstawie  ustawy o 
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  Podczas  warsztatów  przeszkolono  111  osób 
reprezentujących 78 organizacji. 
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Lokal  Centrum służył również, jako miejsce spotkań organizacji pozarządowych. W 2007 roku korzystało 
z niego regularnie 57 organizacji.  Odbyły się 1.154 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 21.385 
osób.  Lokal  GCOP pełnił  również  funkcję  galerii.  Każdego  miesiąca  odbywał  się  wernisaż  wystawy 
prezentującej  malarstwo,  fotografię  lub  inne  techniki  artystyczne.  Autorzy  prac  to  zarówno  artyści 
profesjonalni,  jak  i  amatorzy,  będący  podopiecznymi  gdyńskich  organizacji.  Wystawy  cieszyły  się 
niezmiennie dużym zainteresowaniem - każdą z nich oglądało kilkaset osób. 

Ważnym  wydarzeniem  było  uruchomienie  jesienią  2007  roku  w  Gdyńskim  Centrum  Organizacji 
Pozarządowych      Lokalnego      Punktu      Informacji      Europejskiej      EURODESK,      działającego  
w ogólnoeuropejskiej sieci, której celem jest dostarczanie młodym ludziom wiedzy między innymi na temat 
możliwości    podjęcia   studiów    zagranicznych,    uczestnictwa    w     międzynarodowych     wymianach  
i wolontariacie, podjęcia pracy czy podróżowania. Konsultantami punktu są pracownicy GCOP.

• Promocja organizacji pożytku publicznego

Kampania 1%

Od kilku lat jedną z form promocji gdyńskich organizacji, posiadających status pożytku publicznego, jest 
prowadzona przez Biuro Prezydenta – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych kampania „Jeden 
procent”, która ma na celu zachęcanie mieszkańców miasta do przekazywania 1% podatku dochodowego 
na rzecz tych podmiotów. Z satysfakcją należy nadmienić, iż kampania 1%, do której Gdynia włączyła się 
niemal od jej początku, z każdym rokiem jest coraz bardziej popularna i zauważalna nie tylko w naszym 
mieście, ale także w całym kraju. 

W ramach gdyńskiej kampanii w 2007 roku wydrukowano broszurę z opisem procedury wpłaty 1% oraz 
listą  organizacji  pożytku  publicznego  działających  na  rzecz  gdynian,  a  także  plakat  zachęcający  do 
korzystania  z  tego  odpisu  podatkowego.  Broszury  rozdawali  na  ulicach  miasta  liczni  wolontariusze 
gdyńskich  organizacji,  zaś  plakaty  znalazły  się  w  powszechnie  dostępnych  miejscach:  urzędach, 
przychodniach,  bibliotekach  i  pojazdach  komunikacji  miejskiej.  Ponadto  lista  gdyńskich  organizacji 
pożytku publicznego była kilkakrotnie publikowana w Ratuszu, zaś na stronie internetowej znajdowała się 
jej stale poszerzana i uaktualniana wersja.

Kampania ta – jak wynika z danych otrzymanych z gdyńskich urzędów skarbowych – przynosi wymierne 
korzyści,  bowiem w 2006 roku (według danych dostępnych w momencie powstawania raportu – brak 
danych za 2007 rok) odpis z tytułu 1% wykazano w 15% zeznań podatkowych złożonych w Gdyni. Łączna 
kwota przekazana organizacjom z tego tytułu wyniosła około 1,4 miliona złotych. 

• Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych

W  2007  uaktualniano  i  poszerzano  zakres  informacji  zgromadzonych  w  Gdyńskim  Banku   Danych 
o  Organizacjach  Pozarządowych.  Ta  niezwykle  obszerna  baza  zawiera  informacje  o  podmiotach  III 
sektora działających na terenie Gdyni z wyszczególnieniem ich specjalizacji i zakresu działania. Dane te 
są dostępne na gdyńskiej stronie internetowej www.gdynia.pl. Osobom, które nie posiadają dostępu do 
internetu, pracownicy Biura Prezydenta – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych służą pomocą 
w uzyskaniu potrzebnych informacji zawartych w bazie.

Pod koniec 2007 roku w Banku Danych znajdowały się informacje o 884 organizacjach. 

• Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu

Podobnie  jak w poprzednich latach, w roku 2007 przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział 
w  pracach  programowych  samorządu  w  wielu  zespołach,  między  innymi  w:  Komisji  Konsultacyjnej, 
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Komisji  Urbanistyczno-
Architektonicznej, Komisji ds. udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier 
architektonicznych,  w  komunikowaniu  i  technicznych  oraz  Radzie  do  Spraw  Gdyńskich  Seniorów. 
Członkowie organizacji pozarządowych uczestniczyli  także w opiniowaniu ofert składanych w otwartych 
konkursach ofert przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Nowy  skład  Komisji  Konsultacyjnej,  po  upływie  kadencji,  został  powołany  zarządzeniem  Prezydenta 
Miasta Gdyni w sierpniu 2007 roku. Komisja, której członkowie wypełniają swoje zadania społecznie, jest 
ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z podmiotami III sektora. 
W jej skład wchodzą wybrani na spotkaniu plenarnym przedstawiciele działających w różnych obszarach 
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organizacji  pozarządowych  oraz  delegowani  przez  prezydenta  przedstawiciele  samorządu.  Sektor 
obywatelski reprezentują w niej od 2007 roku:

- Anna Fischer z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 

- Mirosława Gębala z Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 42,

- Aleksandra Mróz z Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, 

- Irena Muszkiewicz-Herok z Fundacji Gospodarczej, 

- Renata Patzer z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, 

- Ryszard Czarnota ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,

-   Antoni Dutko z Towarzystwa Przyjaciół Okrętu ORP „Błyskawica”,

- Paweł Kłopotek-Główczewski ze Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin, 

- Krystian Nehrebecki ze Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych, 

- Bogdan Palmowski z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego,

- Paweł Władkowski ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia’ 70,

- Jarosław Wojciechowski reprezentujący Gdyński KlubTenisowy.

Członkowie Komisji  Konsultacyjnej uczestniczyli  w posiedzeniach Komisji Oceniających, powoływanych 
każdorazowo  w  celu  zaopiniowania  wniosków  złożonych  w  ogłaszanych  przez  prezydenta  Gdyni 
otwartych konkursach ofert.

Uczestniczący  w  pracach Komisji  Konsultacyjnej  pan  Bogdan  Palmowski  został  wybrany  głosami  jej 
„pozarządowych”  członków do reprezentowania gdyńskiego trzeciego sektora w powołanej pod koniec 
2007 roku Pomorskiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

Wydarzenia

• Gdyńskie Forum Pozarządowe

Gdyńskie Forum Pozarządowe, czyli doroczne plenarne spotkanie przedstawicieli gdyńskich organizacji 
pozarządowych i samorządu odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w gościnnych murach kina „Grom” na 
Oksywiu.

Pierwsza część forum obejmowała prezentację Raportu ze współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku oraz projektu Programu Współpracy Miasta 
Gdyni  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2008.  Następnie  odbyły  się  wybory  przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych  do  Komisji  Konsultacyjnej.  Drugą  część  spotkania  wypełniła  dyskusja 
reprezentantów  organizacji  pozarządowych  i  samorządu  w  sześciu  grupach  tematycznych:  pomoc 
społeczna;  kultura  i  tradycja;  dzieci,  młodzież  i  edukacja;  sport;  zdrowie  i  osoby  niepełnosprawne; 
seniorzy.

W spotkaniu uczestniczyło  około  150 osób reprezentujących  niespełna 90 organizacji  oraz kilkunastu 
przedstawicieli gminy.

Udanym zakończeniem wieczoru było ognisko, zorganizowane na terenie hufca ZHP przez przedstawicieli 
trzeciego sektora. Pomimo niepogody była to znakomita okazja do integracji i ciekawych rozmów.

• Gdyńskie  organizacje  pozarządowe  współpracowały  ze  sobą  nie  tylko  przy  realizacji  projektów, 
adresowanych do mieszkańców miasta, ale także przy innych sposobnych okazjach. W karnawale 2007 
roku przedstawiciele gdyńskiego trzeciego sektora  zorganizowali bal „endżiosów”, nie bez przyczyny (z 
racji  gościnnego miejsca, w którym się odbywał)  nazwany  Ucho od śledzia.  Bawiło się na nim – i  to 
znakomicie! - prawie 200 osób. W podobnym gronie w grudniu przedstawiciele „endżiosów” zebrali się na 
spotkaniu  opłatkowym,  któremu  niepowtarzalnego  charakteru  przydała obecność  o.o.   franciszkanów 
i klimat wnętrza kościoła.

Podsumowanie

Kolejny rok współdziałania Gdyni z organizacjami pozarządowymi przyniósł znakomite efekty, a wpisana 
w  model  gdyńskiej  lokalnej  demokracji  efektywna,  codzienna  praca  samorządu  i  organizacji 
pozarządowych  przy  realizacji  zadań  publicznych  służyła  –  podobnie  jak  w  poprzednich  latach  - 
rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta i zaspokajaniu ich potrzeb.
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W roku 2007 rósł udział III sektora w realizacji zadań samorządu, widoczny przede wszystkim w stale 
poszerzającym  się  zakresie  współpracy  oraz  zwiększającej  się  systematycznie  ilości  zadań, 
wykonywanych przez organizacje.

Zaobserwowane w porównaniu z rokiem 2006 zacieśnienie współpracy zaowocowało także poszerzeniem 
się  kręgu  podmiotów  wnioskujących  o  dotację,  jak  również  liczby  adresatów  realizowanych  zadań. 
Piętnaście  organizacji  otrzymało  środki  z  budżetu  miasta  po  raz  pierwszy.  Dzieje  się  tak zapewne 
z  powodu  rosnącej aktywności  obywateli, którzy w swoim codziennym życiu mają szansę uczestniczyć 
w  projektach  realizowanych  przez  organizacje   pozarządowe.   Katalog   tych   zadań   wzbogacił   się 
o  potrzebne  mieszkańcom  Gdyni,  nowatorskie  rozwiązania.  Ważnym  wydarzeniem  roku  2007  było 
Gdyńskie Forum Pozarządowe,  podczas którego szeroko dyskutowano o problemach i  potrzebach III 
sektora.

Dzięki  prowadzonej  na  co  dzień  współpracy,  szkoleniom,  konsultacjom,  a  także  udzielaniu  szerokiej 
informacji  i  poradnictwa  przez  pracowników Urzędu Miasta,  aż  177 organizacji   pozyskało  środki  na 
realizację zaplanowanych zadań. Ogólna kwota dotacji wyniosła prawie 22 miliony złotych, co stanowiło 
2,73% budżetu Miasta Gdyni w 2007 roku. 

Założenia  Programu  współpracy  w  2007  roku  Miasta  Gdyni  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  
publicznego i wolontariacie zostały zrealizowane.

Przygotował zespół Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych .

ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel. 058 621 80 98, 058 661 35 41
e-mail: gcop@gdynia.pl
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