
 
Szanowni Państwo, 
 

Z radością i dumą stwierdzam, Ŝe kolejny rok współdziałania Gdyni z organizacjami pozarządowymi 
przyniósł znakomite efekty. Wzrosła zarówno ilość zadań przekazanych do realizacji podmiotom III sektora, jak 
i ogólna kwota środków przyznanych na ten cel. Bardzo istotnym zjawiskiem jest takŜe systematyczne 
zwiększanie się zarówno organizacji wnioskujących o dotację, jak równieŜ liczby adresatów realizowanych 
zadań. Warto zaznaczyć, iŜ w konkursach bierze udział coraz więcej nowych  organizacji, które otrzymują 
środki z budŜetu miasta po raz pierwszy. Dzieje się tak zapewne z powodu rosnącej aktywności obywateli, 
którzy w swoim codziennym Ŝyciu mają szansę uczestniczyć w projektach realizowanych przez organizacje 
pozarządowe. 

Jestem przekonany, Ŝe współpraca Gdyni z organizacjami pozarządowymi w kolejnych latach będzie 
przebiegała równie harmonijnie i efektywnie jak dotychczas.  

 
Zapraszam do lektury raportu.  
 
Bartosz Bartoszewicz 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
 

RAPORT ZE WSPÓŁPRACY GDYNI Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
- PODSUMOWANIE ROKU 2008 – 

 
Współpraca samorządu z organizacjami opiera się między innymi na dokumentach uchwalonych przez 

Radę Miasta Gdyni: Gdyńskiej Karcie Współpracy z 2005 r. oraz przyjmowanym corocznie Programie 
współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.  

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w nieoceniony sposób wpływa 
na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców Gdyni. Partnerstwo oraz uczestnictwo organizacji we wspólnym 
rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb mieszkańców, to fundamenty, na których powstaje 
społeczeństwo obywatelskie i lokalna demokracja. Organizacje pozarządowe mają dziś ogromny wpływ na 
rozwój Gdyni. Ponad 800 stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz gdynian realizuje zadania związane z 
niemal kaŜdym aspektem Ŝycia w mieście. Dzięki pracy organizacji, ich wolontariuszy i pracowników 
mieszkańcy miasta mają moŜliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, skorzystania 
z niezbędnej rehabilitacji, rozwijania własnych pasji i zainteresowań w kręgu podobnych sobie osób. I 
świadczy o tym jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni. 
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1. FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
 
   1.1. Obszary współpracy 
 
Zakresy zadań, których realizację miasto przekazuje organizacjom pozarządowym, obejmują wszystkie 
dziedziny Ŝycia Gdyni i jej mieszkańców. Wymienia je szczegółowo uchwalany co roku Program współpracy 
Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. 
W roku 2008 były to: 
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- ochrona i promocja zdrowia, 
- działania na rzecz seniorów, 
- profilaktyka uzaleŜnień, 
- edukacja ekologiczna i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 
- edukacja i wychowanie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŜy, 
- działania w sferze i na rzecz kultury, 
- pomoc społeczna, 
- aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu, 
- wspieranie międzynarodowych staŜów i wymian w celu promowania demokracji i aktywności obywatelskiej. 
 
   1.2. Struktura wydatków  
 
Rosnąca z kaŜdym rokiem ilość zakresów i zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom 
pozarządowym idzie w parze ze wzrostem środków z budŜetu miasta przeznaczonych na ten cel. Ogólna 
kwota wydatkowana przez Gdynię na wspomniane zadania w 2008 r. stanowiła 2,55 % budŜetu miasta i 
wyniosła prawie 25 milionów złotych, czyli o ponad 2,8 mln zł więcej niŜ w roku poprzednim. 
 
W pracę na rzecz społeczności lokalnej niebagatelny wkład wniosły ze swej strony organizacje. Z jednej strony 
było to ich zaangaŜowanie i kreatywność, z drugiej wymierne środki finansowe. DuŜe znaczenie ma takŜe 
wkład pozafinansowy, na który głównie składa się aktywność wolontariuszy. Coraz częściej organizacje 
pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze ze środków unijnych, wsparcie finansowe oraz pomoc innego 
rodzaju od sponsorów prywatnych i publicznych. Wkład ten przekroczył kwotę 9 mln zł.  
 
Na uwagę zasługuje duŜa liczba ok. 3400 osób (w tym wolontariuszy) zaangaŜowanych po stronie organizacji 
w realizację zleconych zadań publicznych. Co bardzo waŜne, adresatami  przedsięwzięć zrealizowanych w 
2008 roku wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe było ponad 345 000 gdynian. Oznacza to, iŜ 
praktycznie kaŜdy mieszkaniec naszego miasta zetknął się z aktywnością trzeciego sektora. 
 
   1.3. Otwarte konkursy ofert 
 
W roku 2008 najczęściej zlecano realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na 
podstawie ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i wolontariacie . Warto zauwaŜyć, Ŝe o ponad 
połowę wzrosła ilość konkursów ogłaszanych w Gdyni w powołanym trybie: z 27 w roku 2007 do 44 w roku 
następnym. 
Wśród zadań, zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego, 
istotną rolę odgrywały kontrakty wieloletnie. W przypadku działań, dla których niezmiernie waŜna jest ciągłość 
realizowanych projektów, moŜliwość zawierania z organizacjami kilkuletnich kontraktów sprzyjała zwiększaniu 
ich liczby. Dzięki temu w roku 2008 realizowano zadania na podstawie 42 umów wieloletnich, z których 
większość zawarto w latach 2006-2007. 
Realizowane w tym trybie zadania obejmowały między innymi: profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowego 
trybu Ŝycia, profilaktykę uzaleŜnień, działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację 
zawodową i działalność samopomocową, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie 
sportowe dzieci oraz młodzieŜy, a takŜe organizację wydarzeń kulturalnych, imprez artystycznych, zawodów i 
rozgrywek sportowych. NaleŜy takŜe 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+”.   
Organizacją konkursów zajmowały się wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta, m.in.: 
Wydział Zdrowia; Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu; Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości; Wydział 
Edukacji; Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Biuro Prezydenta; Samodzielny Referat ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz jednostki budŜetowe: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji; Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, a takŜe Centrum Aktywności Seniora. 



   1.4. Inne tryby 
 
Realizację zadań publicznych zlecano w minionym roku równieŜ w trybie ustaw: o systemie o światy , o 
pomocy społecznej , o ochronie przeciwpo Ŝarowej , o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , prawo zamówie ń publicznych oraz prawo ochrony środowiska . 
W oparciu o ustaw ę o systemie o światy  gmina współpracowała z gdyńskimi przedszkolami i szkołami 
niepublicznymi. 
Ustawa o pomocy społecznej była podstawą do realizacji zadań adresowanych do osób chorych i 
bezdomnych – obejmowały one prowadzenie ośrodków wsparcia i schronisk, a takŜe zapewnienie usług 
opiekuńczych. Ze względu na grupę beneficjentów (osoby samotne, niepełnosprawne, zagubione i 
potrzebujące wsparcia) działania te są niezwykle istotne.  
W trybie ustawy o ochronie przeciwpo Ŝarowej wspierano działalność Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gdyni 
Wiczlinie, liczącej 32 straŜaków.  
Zadania realizowane w oparciu o ustaw ę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud nianiu osób 
niepełnosprawnych obejmowały prowadzenie 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, świadczących całodzienną 
opiekę dla 145 osób niepełnosprawnych.  
Na podstawie ustawy prawo zamówie ń publicznych zlecano zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
W realizację 101 zadań zaangaŜowanych było 92 organizacji. Były to róŜnorodne zadania począwszy od 
zakupu usług szkoleniowych dla samorządowców i szkoleń dla bezrobotnych, poprzez dofinansowanie 
wydarzeń kulturalnych, wydawnictw, transport seniorów na uroczystości o charakterze patriotycznym oraz 
wiele innych. 
 
   1.5. Lokale i nieruchomo ści 
 
Podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, na podstawie zapisów zawartych przede wszystkim w 
Gdyńskiej Karcie Współpracy, korzystały z lokali uŜytkowych i nieruchomości naleŜących do zasobów miasta. 
W 2008 roku w dyspozycji organizacji znajdowało się 47 uŜyczonych nieodpłatnie nieruchomości, dwa lokale 
udostępniono z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.  
 
    1.6. Komisja Konsultacyjna oraz inne zespoły do radczo-konsultacyjne 
  
Niezwykle waŜną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem 
przedstawicieli III sektora, wśród których wymienić naleŜy przede wszystkim Komisję Konsultacyjną, będącą 
ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi.  
W skład Komisji wchodzą wybrani na spotkaniu plenarnym członkowie organizacji pozarządowych 
działających w róŜnych obszarach aktywności oraz delegowani przez prezydenta przedstawiciele samorządu. 
Sektor obywatelski reprezentują w niej obecnie: 
- Anna Fischer z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
- Mirosława G ębala 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 śołnierzy 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 
oraz Jarosław Wojciechowski reprezentujący Gdyński Klub Tenisowy. 
 
Członkowie Komisji Konsultacyjnej uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się 
opiniowaniem wniosków złoŜonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni. Pan 
Bogdan Palmowski nieprzerwanie od 2007 roku reprezentował gdyński trzeci sektor w Pomorskiej Radzie 
Organizacji Pozarządowych. 
Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w pracach programowych samorządu, w 
wielu zespołach, między innymi: 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 równieŜ w opiniowaniu wniosków składanych 
w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Rady Dzielnic.  



 
 
2. PROMOCJA ORGANIZACJI PO śYTKU PUBLICZNEGO 
  
   2.1. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarz ądowych (GCOP) 
 
Biuro Prezydenta – GDYŃSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, jest unikalną i pionierską w 
skali kraju placówką. Ogniskują się w nim rozmaite aspekty współpracy miasta z sektorem obywatelskim, a 
głównym jego zadaniem jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy organizacyjnej i merytorycznej gdyńskim 
organizacjom pozarządowym oraz osobom zainteresowanym działaniem na rzecz III sektora. Na wspomnianą 
pomoc składają się róŜnorodne działania – począwszy od opracowywania przez pracowników GCOP 
dokumentów programowych samorządu regulujących zasady współpracy, poprzez udzielanie konsultacji i 
prowadzenie szkoleń, organizowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, skończywszy na udostępnianiu 
pomieszczeń GCOP na spotkania organizacji na podstawie zawartych porozumień. 
W lokalu GCOP działa równieŜ galeria przeznaczona zarówno dla profesjonalnych artystów, jak i amatorów. W 
2008 roku zaprezentowano w niej 11 ekspozycji (6 wystaw malarstwa, 1 fotograficzna, 4 wystawy prezentujące 
inne techniki).  
 
W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, pracownicy referatu opracowali w oparciu o Ustawę o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz Gdyńską Kartę Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi  dokumenty wytyczające ramy współpracy samorządu z organizacjami. Były to: Program 
współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. oraz Harmonogram otwartych konkursów 
ofert na zadania realizowane w roku 2009. Dodatkowo sporządzono Raport ze współpracy Gminy Miasta 
Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2007. GCOP we współpracy z 
właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Gdyni wspierał obsługę otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych. Obejmowała ona udostępnianie formularzy, udzielanie konsultacji na temat ich wypełniania oraz 
prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych, dotyczących prawidłowego sporządzania oferty na 
dotację i sprawozdania z wykonania zadania. W 8 sesjach szkoleń uczestniczyło w 2008 roku 68 osób 
reprezentujących 58 organizacji. Pracownicy GCOP protokołowali posiedzenia Komisji Oceniających, 
powoływanych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach dla organizacji prowadzących 
działalność poŜytku publicznego, sprawdzali równieŜ prawidłowość części złoŜonych przez organizacje 
pozarządowe rozliczeń dotacji, przyznanych przez prezydenta Gdyni. 

 
Na podstawie zawartych porozumień, według stałego harmonogramu w lokalu GCOP odbywały spotkania 53 
organizacji. Łączna liczba spotkań w roku ubiegłym wyniosła 1 020, wzięło w nich udział ponad 20 tysięcy 
osób. 

 
Pracownicy GCOP udzielali w minionym roku konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania 
stowarzyszenia i fundacji, redagowania statutu i pozyskiwania statusu poŜytku publicznego.  
 
Z realizowaną w GCOP koncepcją współpracy samorządu z III sektorem zapoznają się co roku liczne 
delegacje zagraniczne; wśród których w 2008 roku wymienić naleŜy:  
- wizyty liderów organizacji pozarządowych, studentów oraz przedstawicieli władz samorządowych z Ukrainy, 
Rosji, Białorusi oraz ze Szwecji; 
- grupy liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdowy w ramach realizowanego przez 
Centrum Współpracy MłodzieŜy programu Międzynarodowych wymian i staŜów dla rozwoju, na który CWM 
uzyskało wsparcie finansowe z budŜetu gminy;   
- praktykantów z Ukrainy, którzy odbyli kilkudniowy staŜ. 
 
Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarz ądowych  to lokalna baza danych o podmiotach III sektora 
działających na terenie Gdyni.. Dane te są dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl. Osobom, które nie 
mają dostępu do internetu, pracownicy GCOP udzielają informacji na miejscu lub telefonicznie.  W 2008 roku 
Bank Danych zawierał informacje o 912 fundacjach i stowarzyszeniach, zarejestrowano 30 nowych organizacji, 
a 179 dokonało aktualizacji swoich danych.  
 
W Lokalnym Punkcie Informacji Europejskiej EURODESK,  obsługiwanym przez specjalnie przeszkolonego 
pracownika GCOP, osoby zainteresowane (głównie młodzi ludzie) studiami w krajach Europy, stypendiami 
zagranicznymi, wolontariatem czy wymianą młodzieŜową mogą uzyskać potrzebne informacje. Warto 
wspomnieć, iŜ dzięki aktywności oraz duŜemu zaangaŜowaniu gdyński Eurodesk został wybrany jednym z 5 
najlepszych punktów w województwie pomorskim. 
 
    



 
 
   2.2. Kampania 1%           
 
Od kilku lat jedną z form promocji gdyńskich organizacji, posiadających status poŜytku publicznego, jest 
prowadzona przez Biuro Prezydenta – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Kampania 1%. Celem 
tej akcji jest zachęcenie gdynian do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz uprawnionych 
organizacji pozarządowych. W 2008 roku było ich w Gdyni 86, z czego 11 otrzymało status OPP w ostatnim 
roku. 
Na potrzeby kampanii przygotowano plakaty i ulotki, specjalnie oznakowane kamizelki i parasole, w które 
wyposaŜono wolontariuszy. Materiały informacyjne były dostępne w miejscach publicznych (w urzędach, 
bibliotekach, siedzibach rad dzielnic, przychodniach), rozdawali je równieŜ wolontariusze w centrach 
handlowych oraz na ulicach miasta. Ponadto lista gdyńskich organizacji poŜytku publicznego była kilkakrotnie 
publikowana w Ratuszu, zaś na stronie internetowej znajdowała się jej stale poszerzana i uaktualniana wersja. 
Z satysfakcją naleŜy nadmienić, iŜ Kampania 1%, do której Gdynia włączyła się niemal od początku, przynosi 
wymierne korzyści. Jak wynika z danych otrzymanych z I i II Urzędu Skarbowego w Gdyni odpisu 1% w roku 
2007 dokonało niemal 40% podatników. Łączna kwota odpisów wyniosła prawie 4,2 mln zł.(dla porównania w 
poprzednim rozliczeniu były to wielkości odpowiednio: 15% i 1,4 mln). Hasło gdyńskiej kampanii Mały procent, 
wielka sprawa wydaje się być zatem jak najbardziej adekwatne. 
 
   2.3. Kalendarz Pozarz ądowy  
 
Przy współpracy z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi powstał juŜ po raz kolejny, ilustrowany zdjęciami 
nadesłanymi przez organizacje, Gdyński Kalendarz Pozarządowy. Prezentuje on dokonania gdyńskiego III 
sektora. 
 
   2.4. OFIP      
 
W dniach 18-20 września 2008 r. w Warszawie odbyło się, organizowane co trzy lata, Ogólnopolskie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Spotkanie organizacji pozarządowych oraz osób zaangaŜowanych w ich 
działalność słuŜyło integracji, dialogowi, wymianie doświadczeń i refleksji na temat kształtu społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. W gdyńskiej delegacji III sektora brały udział organizacje pozarządowe, które 
bardzo aktywnie włączyły się w przygotowania do tego istotnego przedsięwzięcia. Stoisko, z wyjątkową 
atmosferą Gdyni dwudziestolecia międzywojennego, udało się stworzyć dzięki specjalnie dobranym 
eksponatom i strojom z tej epoki. Organizacją oraz koordynacją wyjazdu gdyńskiej delegacji na Forum zajęli 
się pracownicy GCOP.   
 
   2.5. Gdyńskie Forum Pozarz ądowe 
 
18 czerwca 2008 r. odbyło się zorganizowane przez GCOP Gdyńskie Forum Pozarządowe – doroczne 
plenarne spotkanie przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych i samorządu, które słuŜyło wymianie 
doświadczeń i pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw. W Forum udział wzięła liczna reprezentacja 
gdyńskich organizacji oraz kilkunastu przedstawicieli samorządu. Na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – 
Technologicznego w Gdyni odbyły się spotkania i dyskusje w sześciu grupach tematycznych: pomoc 
społeczna; kultura i tradycja; dzieci, młodzieŜ i edukacja; sport; zdrowie i osoby niepełnosprawne; seniorzy. 

 
    2.6. Konsultacje z zakresu ksi ęgowo ści 
 
Warto zaznaczyć, iŜ pod koniec ubiegłego roku w lokalu GCOP zapoczątkowano, cieszący się duŜym 
zainteresowaniem ze strony organizacji, cykl konsultacji i szkoleń z zakresu księgowości. Celem szkoleń było 
przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji 
pozarządowych.  
 
   2.7. Bal NGO-sów 
 
Tradycją ostatnich lat stał się karnawałowy „Bal endŜiosów”, nie bez przyczyny nazwany „Ucho od śledzia” (z 
racji gościnnego miejsca, w którym się odbywał), organizowany jak zwykle przez przedstawicieli gdyńskiego 
trzeciego sektora. Bawiło się na nim – i to znakomicie! – prawie 200 osób. 
 
 
 
 



3. MINĄŁ ROK - ORGANIZACJE O SOBIE W ROKU 2008  
 
Fundacja Gospodarcza w Gdyni  w 2008 roku: 
• kontynuowała realizację wieloletniego projektu - Pomorskie Miasteczko Zawodów, którego głównym celem 
jest dostarczenie mieszkańcom woj. pomorskiego, a w szczególności mieszkańcom Gdyni, kompleksowej 
oferty wysokiej jakości usług związanych z podniesieniem ich poziomu wiedzy oraz kwalifikacji. Projekt 
dofinansowany jest z dotacji Urzędu Miasta Gdyni i obejmuje świadczenie usług doradczych i szkoleniowych 
oraz organizowanie 2 razy do roku Targów Pracy, 
• w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” zrealizowano projekt „Trafne decyzje II 
– badanie predyspozycji zawodowych dla młodzieŜy”. Jego głównym celem była pomoc młodzieŜy w 
podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe, obejmujące badanie 
predyspozycji nowoczesnymi metodami oraz udzielanie informacji o potrzebach i wymaganiach rynku pracy, 
• w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczęła się realizacja projektu „Kobieta atrakcyjna 
zawodowo”. Działania projektu skierowane są do 70 kobiet niepracujących, pragnących wejść lub powrócić na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci i/lub długotrwale bezrobotnych 
(powyŜej 12 miesięcy), o kwalifikacjach zawodowych wymagających podniesienia, uzupełnienia lub zmiany,  
- ponadto przez cały 2008 rok trwała realizacja zadań załoŜonych w projekcie Lokalny Punkt Konsultacyjny, 
zakładającym świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.  

 
Fundacja Kultury Liberty  zrealizowała w ubiegłym roku kilka projektów: 
• Festiwal Kultur Świata Globaltica , w ramach którego prezentowane są róŜne dziedziny sztuki inspirowane 
motywami etnicznymi, tradycyjnymi czy ludowymi. Podczas kolejnych edycji Festiwalu Globaltica gościliśmy 
wielkie gwiazdy world music takie jak Burning Spear, Cesaria Evoria, Goran Bregovic, Seun Kuti, Sinéad 
O’Connor, Leningrad. Jednak Globaltica to nie tylko koncerty, to takŜe spotkania literackie, wystawy,  
spotkania z podróŜnikami. 
• Teatr Gościnny , który znany jest jako scena promująca współczesną dramaturgię światową, najciekawsze 
wydarzenia teatralne, a takŜe jako miejsce spotkań i współpracy twórców z całej Europy. 
• Plener Rze źbiarski Teren Publiczny  na terenie parku Kolbki w Gdyni. W plenerze uczestniczyli wybitni i 
uznani artyści – Jerzy Bereś i Ludwika Ogorzelec, Adam Dawczak Dębicki oraz debiutanci – uczniowie szkół 
średnich, studenci wyŜszych szkół plastycznych z całej Polski. Finałem pleneru był rodzinny Piknik ze Sztuką 
zakończony koncertem „Męska muzyka” Waglewskiego, Fisza i Emade. 
• W styczniu 2008 zorganizowaliśmy koncert skupiony wokół dwóch wybitnych muzyków: Leszka MoŜdŜera i 
Przemka Dyakowskiego. Koncert odbył się z okazji osiągnięcia statusu złotej płyty przez płytę „Melisa” 
Przemka Dyakowskiego. 
• Fundacja Liberty to równieŜ współorganizator duŜych imprez miejskich, np. z okazji Mikołajek (impreza 
plenerowa dla mieszkańców Gdyni ) czy uroczystości związanych ze  Świętem Niepodległości. 
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integrac ji "TACY SAMI" j est organem prowadzącym Gdyńską 
Szkołę Społeczną, w której uczą się równieŜ dzieci z dysfunkcją wzroku i ruchową. W 2008 roku m.in.: brało 
udział w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;  zorganizowano liczne konkursy wewnątrz- i 
pozaszkolne, w tym m.in. piątą edycję Gimnazjady 2008, konkurs recytatorski oraz dla najmłodszych: "Smok 
moich marzeń", "Najbardziej anielski Anioł"...; pod patronatem WOŚP zorganizowaliśmy w klasach I-III szkoły 
podstawowej szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy - "Ratujmy i uczmy ratować";  została otwarta 
"Galeria Sztuki Szkolnej;  w klasie pierwszej szkoły podstawowej zorganizowano zajęcia w ramach programu 
"Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa". 
________________________________________________________________________________________ 
 
Stowarzyszenie „Concertino”  Corocznie realizujemy przy wsparciu Miasta cykl pt. „Gdyńskie Impresje 
Muzyczne”.  Jest to nasz główny i najwaŜniejszy projekt, który ze względu na swój cykliczny charakter zyskał 
stałe i liczne grono odbiorców zarówno wśród mieszkańców Gdyni jak i turystów. W ramach „Gdyńskich 
Impresji Muzycznych” prezentujemy wyłącznie muzykę klasyczną, zarówno w wykonaniu renomowanych 
wirtuozów międzynarodowej sławy, jak i młodych artystów u progu kariery. Przywiązujemy duŜa wagę do 
warunków wykonywania i odbioru muzyki – koncerty odbywają się w Sali Concertino w Orłowie specjalnie do 
tego celu zaprojektowanej przez najwybitniejszego polskiego akustyka – prof. Witolda Straszewicza.    
 
Projekty realizowane przez Fundacj ę ”Gdy ński Most Nadziei”  w roku 2008: 
• Podstawową działalnością Fundacji jest prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii 
onkologicznej. Jako jeden z siedmiu ośrodków w Polsce realizujemy Ogólnopolski Program Akademii Walki z 
Rakiem - promujący pozamedyczną pomoc pacjentom z diagnozą nowotworową i ich bliskim. Program 
Akademii Walki z Rakiem realizowany jest m.in. dzięki dotacji z Urzędu Miasta Gdyni. 



• Organizowanie cyklu spotkań ,,...Jak zdarza się szczęście”. Ciekawe osobowości opowiadają o swoich 
zmaganiach w walce z chorobą nowotworową. Do tej pory Fundacja gościła znanego aktora Krzysztofa 
Kolbergera oraz Pię Libicką, niedawną primabalerinę, która po zmaganiach z chorobą nowotworową tańczy o 
kulach; oraz w 2008 roku Annę Mazurkiewicz, autorkę ksiąŜki „Jak uszczypnie będzie znak”. 
• Zorganizowanie cyklu wykładów „Chcę wiedzieć więcej” poruszającego zagadnienia choroby nowotworowej 
w róŜnych aspektach. Celem zadania było przełamywanie stereotypów choroby nowotworowej, poszerzenie 
świadomości społecznej w zakresie wpływu psychiki na proces choroby nowotworowej. 
• Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 plenerowych szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych, połączonych z  zajęciami usprawniającymi i 
relaksującymi. 
• Przeprowadzenie wakacyjnych 2-dniowyh warsztatów „The Healthy Breast Joga Program” z instruktorką Jogi 
- Kundalini. Dwa dni pracy zaowocowały wiedzą z zakresu zdrowego Ŝywienia i profilaktyki chorób 
nowotworowych, nauką ćwiczeń rozluźniających ciało i umysł, jak równieŜ solidną wiedzą i praktyką z zakresu 
ćwiczeń oddechowych. 
 
Liga Ochrony Przyrody 
W jubileuszowym roku 2008 (80-ta rocznica powstania LOP w Polsce i jednocześnie Rok Ochrony Przyrody w 
Polsce) OM LOP w Gdyni z udziałem Oddz. Morskiego PTTK w Gdyni zorganizowało: konkursy ekologiczne 
dla dzieci i młodzieŜy gdyńskich szkół; Konferencję Przyrodniczą 7 czerwca 2008 r. dla dzieci i młodzieŜy 
wszystkich szkół gdyńskich - laureatów tegorocznych konkursów; warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli; 
prelekcje; wycieczki przyrodnicze do rezerwatów przyrody w woj. pomorskim.  
 
Towarzystwo Miło śników Gdyni w 2008 r. zrealizowało następujące projekty: 
1. Wydanie 20 numeru Rocznika Gdyńskiego. 
2. Prelekcje z historii Gdyni w ramach akcji " Ocalić od zapomnienia". 
3. Wykłady z historii sztuki, warsztaty, wystawy i plenery plastyczne. 
4. Edukacyjny projekt artystyczny -  " Scena 138 ". 
5. Lekcje o Gdyni dla uczniów szkół gdyńskich. 
 
SEiR Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni  w 2008 r.  
Podstawową formą rozwijania działalności oświatowo-kulturalnej są cotygodniowe spotkania klubowe. 
• W uroczystości 80-lecia ZNP w Gdyni wzięło udział 60 członków Sekcji, a 38 działaczy Sekcji otrzymało 
medale, odznaczenia i podziękowania za pracę związkową- społeczną. 
• Braliśmy udział w realizacji międzynarodowego projektu „Dziadkowie i wnuki”. Celem tego przedsięwzięcia 
było nauczenie osób starszych podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu. 
• Członkowie naszej Sekcji chętnie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych gdyńskich szkół. 
• Przy Sekcji działa Zespół Wokalny „Gdynianki” . 
________________________________________________________________________________________ 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi"  w 2008 w partnerstwie z Zespołem 
Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni zrealizowało projekt "Nowe Ŝyciowe pasje: 
kajaki, wspinanie, film - realizacja Warsztatów Aktywności Twórczej". Projekt dostarczył uczestnikom 
moŜliwości wyrównywania szans rozwojowych i wyposaŜył w nowe umiejętności i doświadczenia pozwalające 
na budowanie pozytywnego obrazu siebie i otaczającego świata. Jego celem było równieŜ zaszczepienie 
młodym ludziom zamiłowania do turystyki kajakowej, wspinaczki, poznania ciekawych przyrodniczo terenów 
Polski, współpracy w grupie, zasad przyjaznej koegzystencji z naturą, a takŜe wykształcenie wśród 
wychowanków nowych pasji i hobby. W ramach projektu nakręciliśmy film z udziałem młodzieŜy pod tytułem: 
"MOONDREAMER. Kroniki młodego Bonda - Jamesa Bonda". 
 
 Działania SPAW ERA ART  w 2008 roku skupiły się głównie na promocji Dzielnicy św. Maksymiliana. Był to 
udział w programie "Kultura w Dzielnicy św. Maksymiliana" w dniach 13.05 - 30.06.2008 oraz wystawy w 
galerii "Profile", takie jak:: "Dziwny jest ten świat" - fotografie świata, malarstwo: "Piękny jest ten świat", 
"KUTRY", "Portrety", malarstwo i rzeźba: "Klementyna & Klementyna". 5 grudnia w Muzeum Miasta Gdyni 
została otwarta wystawa pokonkursowa I Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2008, na 
której zostały zaprezentowane grafiki najlepszych twórców z tej dziedziny. 
 
Głównym projektem SAWARES -u realizowanym cyklicznie w 2008 roku były Warsztaty Tańca, Rozwoju 
Ruchowego i Kształtowania Wizerunku. Taniec w naszej ofercie to nie tylko dobra zabawa. Warsztaty 
rozwijają ruchowo zastałe ciała, poprawiają dzięki temu ich jędrność, sprawność i wizerunek. Pomagają 
zyskać świadomość swojej osobowości - emocjonalności, charyzmy i pewności siebie. Uczą wykorzystywania 
komunikacji niewerbalnej opartej głównie na mowie ciała i wizerunku.  



 
Centrum Chrze ścijańskie Nowa Fala w Gdyni  w roku 2008: 
• objęło pomocą Ŝywnościową około 1000 osób przy współpracy z Bankiem śywności w Tczewie,  
• organizowaliśmy choinkę dla dzieci z rodzin dotkniętych biedą i patologią szczególnie dla dzielnicy Grabówek 
i Chylonia, ponadto kilka razy do roku obdarowujemy najbiedniejsze rodziny nową odzieŜą, 
• w październiku ’08 r. rozpoczęliśmy projekt Gdyński Chór Gospel. 
 
Fundacja im. Swena Norwisza w Gdyni  działa w środowisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Gdyni (Gdyńska "Trójka"). Od 10 lat przyznaje stypendia naukowe najlepszym geografom, finalistom 
Ogólnopolskich Olimpiad Geograficznych i Nautologicznych z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.  
W roku 2008 ufundowano stypendium naukowe (3000 zł) dla finalisty XXXIV Olimpiady Geograficznej. 
Dodatkowo w roku 2008 opracowano projekt i współfinansowano wyposaŜenie nowoczesnego, wzorcowego 
gabinetu do nauki geografii, opartego na technologiach informatycznych ( zintegrowany system tablicy 
interaktywnej, systemów audio-wizualnych, komputerach  i internetu). 
Za troskę o rzetelną edukację młodzieŜy w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, w czerwcu 2008 roku 
Fundacja otrzymała tytuł honorowy "Przyjaciel Gdyńskiej Trójki" nadany przez społeczność szkolną. 
 
Stowarzyszenie MARFAN  - w 2008 roku ( dwunastym w aktywności) przeprowadziliśmy dwa Projekty:  
• „Głowa w górę, Marfan zintegrowana pomoc” z funduszy unijnych - cykl wykładów o niepełnosprawności, 
wsparcie rodzin i wydanie 3 numerów naszego periodyku "Nasze śycie". 
• Projekt „PARTNER III” we współpracy z PFRON na 4 numery "Naszego śycia". Ponadto zorganizowaliśmy 3 
ogólnopolskie konferencje dla członków stowarzyszenia i ich rodzin ( w Koszalinie, Łodzi i Gdańsku). 
Bardzo rozwinęliśmy naszą istniejącą juŜ 11 lat witrynę internetową, a szczególnie aktywni są członkowie 
forum.  
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwo ścią Psychoruchow ą i Ich Rodzinom "POMOST"  w 
roku 2008: 
• realizowało projekt "Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD", w ramach którego dzieci nadpobudliwe z 
Gdyni objęte były terapią grupową, ich rodzice mogli uczestniczyć równolegle w warsztatach 
psychoedukacyjnych, udzielaliśmy takŜe porad i konsultacji diagnostycznych dla dzieci i ich rodzin, 
• w ramach VI Dni Solidarności Społecznej, ogólnopolskiej akcji odbywającej się pod hasłem „ADHD nie jesteś 
sam”, 21 września 2008 roku zorganizowaliśmy imprezę integracyjną dla naszych członków i sympatyków, 
dzieci, rodziców, wolontariuszy. Impreza odbyła się na sopockim Grodzisku, gdzie zapewniono gry i zabawy 
oraz konkurencje ruchowe dla dzieci,  zwiedzanie Grodziska, lepienie z gliny, wypuszczenie balonów 
informacyjnych, ognisko. Podczas spotkania działał takŜe punkt konsultacyjny. 
• na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii zorganizowano i zrealizowano po raz czwarty fakultet 
dla studentów IV i V roku studiów dziennych i zaocznych „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo”. 
Fakultet prowadzony jest z inicjatywy Stowarzyszenia, przez naszych specjalistów. 

HUKS „Nied źwiadki”  przy współpracy z Dyrekcją MłodzieŜowego Domu Kultury w Gdyni był organizatorem I 
Turnieju Świątecznego Minihokeja na Lodzie w Gdyni. Mieszkańcy Gdyni po raz pierwszy mieli okazję oglądać 
młodych zawodników hokeja na lodzie i razem z uczestnikami pasjonować się tą dyscypliną sportu. 

 
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych oddz. Gda ńsk z siedzib ą w Gdyni   w 2008 r.  
• prowadzona była szkółka nauki mowy zastępczej u osób po amputacji krtani; odbywały się prelekcje 
prowadzone przez lekarza laryngologa foniatrę, psychoterapeutę, na temat: jak Ŝyć zdrowo po amputacji 
krtani, 
• zorganizowano jednodniową wycieczkę dla 20 osób z rodzinami do Malborka, ze zwiedzaniem Zamku 
KrzyŜackiego, 
• we wrześniu zorganizowaliśmy 14 dniowy obóz integracyjny z nauką mowy dla 23 osób w Międzywodziu.  
 
Fundacja Ochrony Praw Dziecka  prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjny "Wyrównywanie Szans" w Gdyni. 
Realizuje projekty dla dzieci niepełnosprawnych - pełen zakres zabiegów fizykoterapeutycznych i wsparcie 
psychologiczne - współfinansowane przez Gminę Miasta Gdyni. Dla dorosłych osób niepełnosprawnych 
rehabilitacja współfinansowana przez PFRON.  
 
Stowarzyszenie Eleusis w roku 2008 przeprowadziło następujące działania: 
• Udział naszych członków w konferencji „Praca a człowiek” organizowanej przez KNP Anima, prowadzenie 
warsztatu nt. Praca metodą projektową w organizacjach pozarządowych.   
• Październik 2008 współorganizacja Pierwszej Pomorskiej Konferencji Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych. 



• Od  października 2008 spotkania grupy wolontariuszy – szkolenie wolontariuszy i przygotowanie do pracy z 
dziećmi w ramach Klubu dla dzieci – planowanego od lutego 2009 we współpracy z Centrum Arrupe, Fundacją 
Magis, Kliniką Edukacyjną. 
• Po raz 3 organizowaliśmy akcję Być jak święty Mikołaj (wcześniej przez 8 lat prowadziło ją Stowarzyszenie 
Razem). 
 
Fundacja Trzeba Marzy ć Działania nasze sprowadzają się do spełniania marzeń cięŜko chorych dzieci: 
Marlena, która marzyła by zostać księŜniczką – marzenie spełniło się w Dworze Oliwskim . Karolina, która 
marzyła by zagrać w spektaklu, zagrała w „Pięknej i Bestii” na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. 
W grudniu otrzymaliśmy wyróŜnienie w Konkursie Wojewody Pomorskiego o Nagrodę Bursztynowego 
Mieczyka dla najlepszej organizacji pozarządowej w woj. pomorskim. 
 
W roku 2008 Klub Sportowy Delfin Gdynia realizował zadania statutowe w postaci: 
• nauka pływania dla szkół podstawowych i w szkółce pływackiej obejmując swym działaniem ponad 600 
gdyńskich dzieci, 
• szkolenie sportowe licencjonowanych zawodników pływania sportowego w wieku 9-18 lat, 
• organizacja Mistrzostw Gdyńskich Szkół Podstawowych Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Pływaniu, 
• organizacja aktywnego wypoczynku letniego i zimowego wraz z podstawowym szkoleniem 
udzielania pierwszej pomocy dla ok. 250 osób, 
• systematyczne uczestnictwo w pływackich zawodach sportowych, zdobycie wielu medali w rywalizacji 
sportowej okręgu pomorskiego oraz tytuł Mistrza Polski w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski 10-
latków. 
 
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłysz ących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”   
Projekty zrealizowane w roku 2008: 
• Uruchomienie i prowadzenie Gdyńskiego Centrum Informacji Dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących. 
• Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych i dzieci niesłyszących oraz niedosłyszących. 
• Pomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport opracował zespół Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  
(Agnieszka Tulin-Kardaś, , Anna Białek, Joanna Michalska, Monika Oktaba, Marek Kościelniak)  
 
we współpracy z Wydziałem Zdrowia, Wydziałem Kultury, Rekreacji i Sportu, Wydziałem Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości, Wydziałem Edukacji, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Samodzielnym Referatem ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 
Urzędem Pracy, Centrum Aktywności Seniora, Centrum Kultury w Gdyni oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-
Technicznym. 
 
 
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia 
tel. 058 621 80 98, 058 661 35 41 
e-mail: gcop@gdynia.pl  
 


